
Kalendarium för Skårekyrkan 
 

September – 2 advent 2022 

 

Reflektion, av Maja Floberg, pastor i Skårekyrkan 
Nu startar jag min sjätte termin som pastor i Skårekyrkan. 

Många av er känner jag ganska väl nu och ni är flera som kan 

säga det samma om mig. Det är så fint att vi fått lära känna 

varandra! Har vi inte mötts än kan vi båda skylla på pandemin. 

Ja det var ju detta med pandemin. I våras när vi skulle planera 

påskens gudstjänster sa Anders Persson, vår vice 

församlingsföreståndare, att ”Vi gör väl ungefär som vanligt i 

år”, varpå jag svarade att ”Okej, så spelar vi in gudstjänsterna 

och sänder på Youtube.” Anders respons kom direkt och han 

lät chockad ”VA?! Har du inte varit med om en ’vanlig’ påsk 

hos oss än, du har ju varit här så länge.” Precis så är det, 

påsken 2021 var den första i Skårekyrkan som (i princip) inte 

var påverkad av pandemin och denna min sjätte termin som 

pastor är den första som (förhoppningsvis) inte kommer 

påverkas av någon pandemi. 

Vad jag vill säga med detta är både just att, har vi inte träffats 

så kan vi verkligen skylla på pandemin. Men också, tycker du 

att jag som varit här så länge borde veta hur det brukar gå till, 

”Varför ändrar hon på det?” – Då kan det ha att göra med att 

jag fortfarande egentligen inte har en aning om vad som är 

”normalt” här hos oss i Skårekyrkan, fortfarande är jag med för 

första gången på mycket. 



I höst kommer vi jobba mer riktat emot barnfamiljer igen och 

det ser jag väldigt mycket fram mot. Att jobba med barn kan 

vara det mest utmanande, men också det roligaste och mest 

utvecklande. Vi kommer också göra många andra roliga saker, 

både nytt och gammalt. Jag hoppas att du, medlem eller inte, 

vill vara med i lite eller mycket av allt detta roliga! 

Nu vill jag be en kort bön med och för dig 

Tack för det som varit, Tack för det som kommer. 

Tag emot höstens välsignelser: 

må luften bli klar omkring dig, må din skörd bli riklig, må din 

dag bli god och din natt fridfull. Amen 
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Varje vecka är det: 

Måndagar: 

Pysselcafé kl. 18.30 i Skårekyrkan, jämna veckor. 

Tisdagar:  

Fika i kaffestugan på Solliden kl. 18.00-19.00. Startar 

samtidigt som tisdagsscout, 13/9. Vi har även Livssamtal vid 

brasan 27/9, 4/10 och 11/10, då samtalar vi om livet. 

(torsdagsscouterna startar 15/9, då serveras inget fika). 

Bibelsamtal i Skårekyrkan i kyrkan kl. 18.30, jämna 

veckor. 

Onsdagar: 

Promenad kl. 10.00, samling vid järnvägsviadukten. Start 

7/9. 

Drop-in-fika kl. 10.30, i Skårekyrkan. Start 7/9. 



11/9 11.00 Cafégudstjänst, tema Skapelsetid, och 

söndagsskola 

 13.00 Sång och musik på Källan 

14/9 19.00 Presentation av förstudien gjord i 

Karlstad. OBS! i Sannerudskyrkan, Kil 

16/9 17.30 Tacokväll. Anmälan senast onsdagen 

innan  

18/9 11.00 Gudstjänst med nattvard och 

söndagsskola. Tema Enheten i Kristus. 

Predikan Sam Wohlin 

21/9 19.00 Konfa-info i Tingvallakyrkan för alla 

konfirmander och deras vårdnadshavare 

24–25/9 Gemenskapshelg på Vägsjöfors Herrgård 

och Värmlandstrampen, mer info på 

hemsidan 

  

Completorium, kvällsbön, i Skårekyrkan kl. 21.00. Ojämna 

veckor. 

Fredagar: 

TGIF, vår tonårsverksamhet, i Skårekyrkan. Drop-in från 

kl. 18.45, start 19.00. Jämna veckor. 

https://forms.gle/eFeLsbzD1hvsbJeG6
https://forms.gle/eFeLsbzD1hvsbJeG6


25/9 10.00 Huller-om-buller-gudstjänst OBS! på 

Vägsjöfors Herrgård. Predikan Maja 

Floberg 

1/10 9.30 SagOsång-Orientering för barn och deras 

vuxna, samling utanför Skårekyrkan 

2/10 11.00 Cafégudstjänst. Tema Bygg Fred!, och 

söndagsskola 

 12.30-14.00 Föreläsning och workshop med Lotta 

Sjöström Becker från Kristna 

Fredsrörelsen 

8/10 10.00-12.00 Ekumeniskt samtalsforum Leva med 

ovisshet. OBS! i Norrstrandskyrkan. Detta är 

andra fristående träffen för i höst, denna 

gång med temat Inre frid 

  Arbetsdag på Ladtjärnstorp 

9/10 11.00 Gudstjänst med nattvard, tema Lovsång. 

Predikan Tanja Halvardsson, och 

söndagsskola 

 13.00 Sång och musik på Källan 

11/10 19.30 Konsert med manskören Manhem 

12/10 19.00 Bönegrupp med unga vuxna 

14/10 17.30 Tacokväll. Anmälan senast onsdagen 

innan, tidigast 21/9 
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14/10 19.00 Lovsångsgudstjänst, tema Att lyssna i 

tro. Predikan Maja Floberg OBS! ingen 

gudstjänst 16/10 

23/10 11.00 Gudstjänst och söndagsskola. Tema 

Trons kraft. Predikan Per-Inge Lidén. 

Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan. OBS! 

Kyrkfika serveras på Solliden ca. 12.30 

 12.30 Spring för Equmenia Skårekyrkan, 

kyrkfika och final för loppisen i kapellet 

på Solliden 

24/10 18.30-21.30 Körövning för de som vill vara med och 

sjunga i mässan Mötesplats Gud den 30/10 

28–30/10 Städ- och slyröjarhelg på Vägsjöfors 

Herrgård 

29/10 9.30 SagOsång-Orientering för barn och deras 

vuxna, samling utanför Skårekyrkan 

 9.30-16.00 Körövning för de som vill vara med och 

sjunga i mässan Mötesplats Gud den 30/10 

 10.00-12.00 Ekumeniskt samtalsforum Leva med 

ovisshet. OBS! i Tingvallakyrkan. Detta är 

tredje fristående träffen för i höst, denna 

gång med temat Andlig styrka 

30/10 11.00 Musikmässan Mötesplats Gud 



6/11 11.00 Gudstjänst, tema Vårt evighetshopp. 

Predikan Maja Floberg 

11/11 17.30 Tacokväll. Anmälan senast onsdagen 

innan, tidigast 18/10 

12/11 em/kv Grön Kyrka-träff. Grön Kyrka är ett 

ekumeniskt nätverk för alla kyrkor och 

församlingar som vill ta steg mot en 

hållbar värld, som Skårekyrkan är en del 

av. Mer info om tid, plats och innehåll 

kommer på hemsidan och sociala medier 

13/11 11.00 Gudstjänst. Tema Vaksamhet och väntan. 

Predikan Anna Aronsson 

 13.00 Sång och musik på Källan 

14/11 19.00-21.30 Körövning för de som vill vara med och 

sjunga med Peter Hallström på 1a advent 

16/11 19.00 Bönegrupp med unga vuxna 

17/11 18.00 Scoutgudstjänst i Skårekyrkan 

19/11  10.00-12.00 Ekumeniskt samtalsforum Leva med 

ovisshet. OBS! i Norrstrandskyrkan. Detta är 

fjärde fristående träffen för i höst, denna 

gång med temat Personlig tro 

20/11 11.00 Ekumenisk gudstjänst tillsammans med 

Grava församling. OBS! I Grava kyrka 

21/11 19.00-21.30 Körövning för de som vill vara med och 

sjunga med Peter Hallström på 1a advent 

https://forms.gle/eFeLsbzD1hvsbJeG6
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26/11 9.30 SagOsång-Orientering för barn och deras 

vuxna, samling utanför Skårekyrkan 

 10.00-15.00 Körövning för de som vill vara med och 

sjunga med Peter Hallström på 1a advent 

 19.00 Konsert med Peter Hallström. OBS! 

preliminär tid 

27/11 11.00 Gudstjänst, tema Ett nådens år. Predikan 

Maja Floberg. Insamlingen till 

Equmeniakyrkans internationella arbete 

startar 

4/12 11.00 Cafégudstjänst. Tema Guds rike är nära 

  

Scoutskjorta i garderoben? Har du en blå scoutskjorta 

som inte används? Vi tar gärna emot och säljer secondhand 

till nya scouter! Det blir återbruk och en slant till 

Equmenia. Lämna i kyrkan eller till Anna-Carin Cléve, 

0702546462. Tack! 

Större är ett stort nationellt scoutläger för alla Equmenia-

scouter som kommer vara på Vägsjöfors Herrgård 

sommaren 2024, ca 3 5000 scouter! Markus Andersson och 

Petter Tågerud är platsansvariga. Ta kontakt med dem om 

du vill finns med och bidra i detta. 



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 

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, 070-587 23 56 och  

Birgitta Carlsson, 070-245 44 94 

Byggkonto Bg 460-8493  

Boltziushemmet för att boka visning på museet: tala in på 

telefonsvararen på 073-842 76 50 

 

 
Ungdomsledare och administratör Anna Aronsson, 072-406 15 19, 

anna.aronsson@skarekyrkan.se 

Ordförande Markus Andersson, 073-027 47 65, elmackan@gmail.com  

Swish 123 550 28 77 

Bankgiro 541-0170 
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