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Februari – maj 2023 

Att smälta bort som vax och bli sedd på riktigt  

Jag rinner bort likt vatten som slås ut, benen lossnar i min kropp, 

mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt bröst… 

Under de helger som gått har jag inte gjort så mycket. Mest varit 

hemma och tagit det lugnt. Vilket gjort att jag haft tid över att 

reflektera över livet. Sextiotre år lite drygt i mitt fall. Tänk vad 

man varit med om. Alla val jag gjort. Det som varit tungt och 

svårt – och det som varit fint och vackert. Det finns lite av varje 

när jag tänker efter. Så är det nog hos de flesta. 

På nyårsaftonens kväll läste vi psaltarens tjugoandra kapitel i 

kyrkan. Hela. Där finns verkligen hela livet. Smärtan och glädjen. 

Tomheten och förtröstan. Skräcken och tryggheten. Hela livet. 

Två verser är med i denna text du läser nu. Vilka verser? Läs och 

leta så hittar du dom. 

Jag börjar en tjänst som pastor på deltid i Skårekyrkan nu i 

januari. Det ser jag fram emot. Vill du dela nåt av det ljusa och 

mörka i ditt liv så hör gärna av dig.  

ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans 

nöd, han dolde inte sitt ansikte, utan hörde hans rop på hjälp 

/Per-Inge Lidén  



Kalendarium februari – maj 

Regelbundet under veckorna sker också: 
Måndagar: 

Pysselcafé kl. 18.30, ta med fika, dryck finns. Jämna veckor, 

t.o.m. v20 med uppehåll 1/5 

Tisdagar:  

Spårarscout kl. 18.00  

Tisdagsfika på Solliden kl. 18.00, samtidigt som spårarscout 

Bibelsamtal kl. 18.30, ojämna veckor 

Äventyrar- och utmanarscout kl. 19.15 

Onsdagar: 

Promenad kl. 10.00, samling vid järnvägsviadukten. 

Drop-in-fika kl. 10.30-12.00 för alla som har möjlighet 

Completorium, kvällsbön i tidebönstradition kl. 21.00, 

ojämna veckor 

Torsdagar: 

Upptäckarscout kl. 18.00 

Fredag: 

TGIF, vår tonårsverksamhet, drop-in från kl. 18.45, start 

19.00. Jämna veckor 



 

1/2 20.00 Fika inför completorium. Kyrkoledare Lasse 

Svensson besöker Skårekyrkan för att spela in ett 

avsnitt av ”Lasse Möter” 

 21.00 Completorium  ̧kvällsbön i tidebönsanda, även 

här spelas in till ”Lasse Möter” 

2/2 14.00 RIA, Hela Människan 

 19.00 Informationsmöte om församlingsplantering i 

Karlstad. Obs, i Tingvallakyrkan 

5/2 11.00 Gudstjänst, tema Uppenbarelsens ljus. Henrik 

Olsson predikar och medverkar med sång och 

musik 

 13.00 RIA, Hela Människan 

10/2 19.00 Volleybollnatta. En volleybollturnering för 

ungdomar och unga vuxna. Mer info finns på 

hemsidan. OBS! i Ilandaskolans gymnastiksal  

12/2 11.00 Gudstjänst med nattvard, tema Det levande 

ordet. Per-Inge Lidén predikar 

 13.00 Sång och musik på Källan 



17/2 17.30 Tacokväll, anmälan senast 15 februari i kyrkan 

eller via www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

19/2  Utställning med ukrainska barns teckningar. Är i 

Sverige endast denna dag, utställningen åker sedan 

vidare till USA 

 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Skårekyrkan, tema: 

Kärlekens väg. Marie Kronvall predikar, 

Änglakören och Tonfiskarna medverkar med sång 

 15.00 Tack-kalas för de som bidragit till Ängebäcks 

Ukraina-insamlingar, alla välkomna. Knytkalas! 

22/2 19.00 Askonsdagsandakt, tema: Bön och fasta 

  Bönegrupp med unga vuxna, inleder denna gång 

med askonsdagsandakt 

26/2 11.00 Cafégudstjänst, tema Förundran 

4/3 9.30 SagOsång-orientering 

5/3 11.00 Gudstjänst, tema Den kämpande tron. Per-Inge 

Lidén 

http://www.skarekyrkan.se/tacokvallar/


7/3 19.15 Equmenia Skårekyrkans årsmöte 

10/3 17.30 Tacokväll, anmälan senast 8 mars i kyrkan eller 

via www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

11/3 14.00 Föreläsning Sången om livet. Om pilgrimsfolket 

och jordens framtid med Harry Månsus. OBS! i 

Tingvallakyrkan. Önskas lunch kl. 13.00 krävs 

anmälan till anmalan@kyrkanicentrum.se. Vi 

arrangerar, som del av nätverket Grön kyrka i 

Karlstadtrakten 

12/3 10.00 Församlingens årsmöte, pausas för gudstjänst kl. 

11.00, och mötet återupptas efter kyrkfikat ca kl. 

13.00 

 11.00 Gudstjänst, Maja Floberg predikar 

 13.00 Sång och musik på Källan 

19/3 11.00 Gudstjänst, tema Livets bröd. Per-Inge Lidén 

predikar. Hans Lassbo medverkar med orgelmusik 

21/3 19.00 Bönegrupp med unga vuxna 

22/3 18.00 Samtalskväll kring hur vi är en öppen, 

inkluderande och inbjudande kristen gemenskap i 

vårt samhälle 

24/3 17.30 Tacokväll, anmälan senast 22 mars i kyrkan eller 

via www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

http://www.skarekyrkan.se/tacokvallar/
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26/3 11.00 Gudstjänst med nattvard, tema Guds mäktiga 

verk. Sjukhuskyrkan medverkar och Anders 

Persson predikar 

1/4 9.30 SagOsång-orientering 

2/4 11.00 Cafégudstjänst, samtalet kommer denna gång 

utgå ifrån låten Floden av Bo Kaspers Orkester 

4/4 18.00 Utmaningen, familjekväll på scout. Kom gärna till 

Solliden och möt scoutfamiljerna! 

6/4 18.00 Getsemanevandring på Solliden för alla åldrar 

7/4 11.00 Långfredagsgudstjänst, tema Korset. Per-Inge 

Lidén predikar 

9/4 11.00 Påskdagsgudstjänst, tema Kristus är uppstånden. 

Maja Floberg predikar 

 13.00 Sång och musik på Källan 

16/4 11.00 Gudstjänst, tema Påskens vittnen. Per-Inge Lidén 

predikar 

20/4 18.00 Utmaningen, familjekväll på scout. Kom gärna till 

Solliden och möt scoutfamiljerna! 



21/4 17.30 Tacokväll, anmälan senast 19 april i kyrkan eller 

via www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

 19.00 Lovsångsgudstjänst med nattvard, tema Den 

gode herden. Tobias Karlsson predikar. Obs! 

Fredag 

23/4  OBS! Ej gudstjänst, lovsångsgudstjänsten ersätter 

26/4 19.00 Bönegrupp med unga vuxna 

29/4 9.30 SagOsång-orientering 

30/4 11.00 Gudstjänst, tema Vägen till livet. Marcus Fröding 

predikar, och Gson medverkar med sång 

 20.30 Valborgsfirande, fackeltåg från Källan kl. 20.30 

och elden tänds bakom Ilandaskolan ca 21.00 

2/5 18.00 Scoutgudstjänst i Skårekyrkan 

5/5 17.30 Tacokväll, anmälan senast 3 maj i kyrkan eller via 

www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

6/5 10.00 Trädgårdsfest 

http://www.skarekyrkan.se/tacokvallar/
http://www.skarekyrkan.se/tacokvallar/


7/5 11.00 Gudstjänst, tema Att växa i tro. Anna Aronsson 

predikar 

13/5  Arbetsdag på Ladtjärnstorp 

14/5 11.00 Huller-om-buller-gudstjänst, tema Bönen. Maja 

Floberg predikar. Inget vanligt kyrkfika, Hemma-

hos-lunch ersätter 

 12.30 Hemma-hos-lunch. Mer info nedan. Anmälan på 

lista i kyrkan eller till anmalan@skarekyrkan.se, 

sista anmälan 7 maj 

 13.00 Sång och musik på Källan 

18/5 08.00 Kristihimmelsfärdsvandring och andakt på 

Hammarö sydspets. Avfärd från Skårekyrkan kl. 

8.00. Samling vid parkeringen på Hammarö 

sydspets kl. 8.30. Ta med egen fikakorg 

För att lära känna fler i församlingen djupare kommer vi att 

ha en Hemma-hos-lunch efter gudstjänsten den 14 maj. 

Det innebär att några bjuder på mat kl. 12.30 och andra bjuder 

på efterrätt kl. 14. Du som deltar får en lapp om vem du ska 

hem till på lunch och vem du ska hem till på efterrätt efter det. 

Du får gärna ta cykeln. 

Anmälan krävs, både för om man vill bjuda på lunch eller 

efterrätt, och om man vill åka runt, och görs på lista i kyrkan 

eller via anmalan@skarekyrkan.se. Sista anmälan 7 maj. 



21/5 11.00 Gudstjänst med nattvard, tema Hjälparen 

kommer. Per-Inge Lidén predikar 

26/5 17.30 Tacokväll, anmälan senast 24 maj i kyrkan eller 

via www.skarekyrkan.se/tacokvallar/ 

28/5 11.00 Gudstjänst i Boltzius trädgård, tema Den heliga 

Anden 

30/5 19.00 Bönegrupp med unga vuxna 

4/6 11.00 Vandringsgudstjänst från Skårekyrkan till 

Solliden, tema Gud – Fader, Son och Ande 

 13.00 RIA, Hela Människan 

10/6 9.30 SagOsång-orientering 

11/6 10.00 Gudstjänst på Solliden. Tema Vårt dop 

 

  

http://www.skarekyrkan.se/tacokvallar/


Datum framåt: 

17–21/6 Scoutläger på Ladtjärnstorp 

26/6–1/7 Enter, tonårsläger, på Vägsjöfors Herrgård 

3–6/8 Gemenskapssemester på Västkustgården. Mer info 

kommer men boka gärna in dessa datum i kalendern 

redan nu! Vi tänker fria dagar med möjlighet till 

aktiviteter för de som så önskar. Vi vill bygga nya 

relationer och fördjupa relationer vi redan har. Varmt 

välkommen! 

27/8 Konfirmationsgudstjänst i Skårekyrkan kl. 11.00. 

30/9 Värmlandstrampen (en scouttävling för alla åldrar 

och hela Värmland). Det är Skåre, Karlstad och 

Hammarö som arrangerar trampen, som kommer gå 

vid Tyrstugan 2023. På en lista i kyrkan kan du 

anmäla hur du vill bidra till denna dag! Det kommer 

krävas närmare 200 funktionärer totalt. Anmälan för 

att delta kommer längre fram. En fantastiskt härlig 

dag där vi får jobba tillsammans i skogen! 

 Vill ditt företag sponsra trampen kontaktar du Jonas 

Haglund, 070-310 86 62.  



  



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 

Pastor Per-Inge Lidén, 070-001 82 71,  

per-inge.liden@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 

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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