
Håstenskyrkan
Programblad för Equmeniakyrkan Varberg

November 2020



Equmeniakyrkan Varberg
Post- och besöksadress:
Håstens torg
432 30 Varberg
Telefon 0340-104 66
E-mail: info@hastenskyrkan.se
Hemsida: www.hastenskyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se/varberg
Facebook: Equmeniakyrkan Varberg

Bankgiro: 5716-0731
Swish: 1232759017

Pastor och föreståndare
Kajsa Werling. Telefon: 0706-06 37 12 
E-mail: kajsa.werling@hastenskyrkan.se

Diakon: Inga-Lill Ramnefors
Telefon: 070-375 16 19               E-mail:
inga-lill.ramnefors@equmeniakyrkan.nu

Vice församlingsföreståndare
Inger Strömberg  
Telefon: 073-093 41 15 
E-mail: ingersro@icloud.com 

Ordförande: Ulf Petersson 
Telefon: 0340-125 46, 0768-128948 
E-mail: ulfpn@telia.com

Getterögården
1:a Vik, Getterön 0340-63 10 70
Bokningsansvarig: Ingrid Hansson. 
Bankgiro: 821-6814
E-mail: info@getterogarden.se
Hemsida: www.getterogarden.se

Söndagsskola
Upplysningar: Inger Strömberg
Telefon: 073-093 41 15

Scoutsamlingar
Upplysningar: Runa Jönsson
Telefon: 070-672 03 05

Redaktion
Kajsa Werling, Inga-Lill Ramnefors, 
Lisbeth Petersson

Ansvarig utgivare: Kajsa Werling

Husmor
Ann-Christin Fhager har ansvar för 
eventuell utlåning av husgeråd och 
dylikt. Telefon: 0730-29 89 39

Personalens tjänstgöring
Kajsa Werling 45 % Anpassat för 
korttidspermittering.
Inga-Lill Ramnefors 30%

Program för Equmenia-
kyrkan Värö
1 Söndag  
18.00 Gudstjänst. ”Vårt evighets-
hopp”. Gunhild Ringberg. Rolf 
Törnblom. Lalle Björk.

15 Söndag 
18.00 Cafékväll. Tema: ”Jenny 
Lind”. Maj-Brith Johnson. Maud 
Malmer.

21 Lördag 
11.00 Familjegudstjänst i scout-
hajk. Väröscouterna. Gunhild 
Ringberg.

27 Fredag  
18.00 Familjefredag

29 Söndag  
11.00 Adventsgudstjänst. 
Gunhild Ringberg, Maud 
Malmer, Rolf Törnblom, Back.

Omslagsbild: 
Idel glada minner på Getterögården när 
vi hade arbetsdag den 17 oktober. Fint 
väder och bra gemenskap.

Foto: Susanne Johansson Elftorp



November
1 Söndag
18.00 Allhelgonagudstjänst med 
ljuständning. Kajsa Werling, 
Inga-Lill Ramnefors, Bo Elftorp, 
kyrkkaffe. 

5 Torsdag
11.30 Lunchbön 
12.00-13.30 Sopplunch 

7 Lördag 
9.00-11.00 Fredskyrka. ”Den 
goda jorden”. Hur skyddar vi 
jordbruksmark från exploatering? 
Lantbrukare Daniel Andersson. 
Frukost 60 kr. Servering från 08.45.

8 Söndag
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Kajsa Werling, Bo Elftorp, 
söndagsskola och kyrkkaffe.

12 Torsdag 
11.30 Lunchbön 
12.00-13.30 Sopplunch 
14.00-16.00 Stick och tälj 
18.00 Våffelcafé med workshop 
19.30 Andakt vid ljusbäraren

15 Söndag 
11.00 Gudstjänst i kyrkornas 
globala vecka med temat 
”Hälsa och välbefinnande”, 
Margareta Fhager, Gunhild 
Ringberg, Andreas Lindqvist, 
Inger Strömberg. Insamling till 
Diakonia. Söndagsskola och 
kyrkkaffe.

19 Torsdag 
11.30 Lunchbön 
12.00-13.30 Sopplunch

22 Söndag  
11.00 Gudstjänst. Kajsa Werling, 
Inga-Lill Ramnefors, Zacharias 
Holmdahl Sjöberg, söndagsskola 
och kyrkkaffe. 
16.00 Församlingens årsmöte.

26 Torsdag
11.30 Lunchbön. 
12.00-13.30 Sopplunch. 
14.00-16.00 Stick och tälj.
18.00 Våffelcafé med workshop 
19.30 Andakt vid ljusbäraren

29 Söndag 
11.00 1:a adventsgudstjänst.
Kajsa Werling, Ann-Christin 
Fhager, Inger Strömberg, Bo 
Elftorp, söndagsskola och 
kyrkkaffe.

Görel Råsmark från Kväkarhjälpen 
besökte oss vid Fredskyrkans frukost den 
3 oktober. Hon berättade om arbetet i 
Bangladesh. Foto: Gunhild Ringberg.



Mörker och ljus
Vi är inne i en tid som präglas av 
mörker och jag tänker då i första 
hand på höstmörkret som nu börjar 
sluta sig omkring oss. Tänk att det 
är likadant varje år, att mörkret 
kommer och att det kan överraska 
lika mycket varje gång. Jag hörde 
mig själv säga en morgon nyligen 
”är det fortfarande mörkt ute” när 
jag vaknade och ja det är mörkt nu. 
Både morgon och kväll börjar bli 
mörka. 

Jag vet att det här mörkret kan 
uppfattas så olika av oss. Att det 
kan påverka oss på många olika sätt 
och att det kan påverka hur vi mår. 
Jag är en av dem som egentligen inte 
påverkas så negativt av mörkret, 
jag tycker faktiskt att hösten är 
både mysig och skön. Jag behöver 
hösten efter den varma och ljusa 
sommaren. Men jag behöver också 
våren som kommer efter hösten 
(och vintern) med ljus och värme 
igen. Jag behöver hoppet. Ljuset 
som kommer efter mörkret.

Och de här tankarna är något 
som präglar den här tiden på året 
mer än bara genom höstmörkret. För 
vi står inför allhelgonatiden. Den 
tiden på året då det tänds så mycket 
ljus och då kyrkogårdarna lyser i 
mörkret. Vi tänder ljus i mörkret och 
vi minns de som vi har mist och som 
vi saknar. Och vi får hålla fast vid 
hoppet. Ljuset i mörkret och vår tro 
på Jesus som ljuset som har besegrat 
mörkret en gång för alla.

Vi fick nyligen tända ett minnes-
ljus i kyrkan och en lykta till 
minne på Scout för alla för Sören 
Andersson som hastigt gick bort i 
början på oktober. Han lämnar nu 
ett tomrum efter sig. På samma sätt 
som de andra som vi också har mist 
i församlingen under året har gjort.

Men även när döden kommer så nära 
genom att någon i församlingens 
gemenskap dör så står ljuset stadigt 
och lågan lyser klart. För Jesus är 
vårt ljus och vårt hopp. Ljuset i 
mörkret.

Mörkret som vi alla ställs inför 
på olika sätt. Oavsett om det handlar 
om höstmörkret som vi vet kommer 
att övergå till vårljus igen. Eller 
mörkret som sänker sig över oss när 
döden kommer nära. Eller mörkret 
i allhelgonatid. Men i mörkret så 
syns ljuset också extra tydligt. Och 
jag hoppas att vi kan få bli påminda 
om det i den här tiden. I hösten, i 
mörkret och i allhelgonatiden. 

Kajsa Werling 
pastor i Håstenskyrkan

”Lyktan vi tände till minne av Sören 
på Scout för alla dagen efter hans 
bortgång.”


