
” Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt 

namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så 

att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.  

Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta 

bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all 

kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.  

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är 

härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet amen.” 

Efesierbrevet 3:14-21 

Med dessa ord vill jag skicka en hälsning till er alla i vårt vintriga Varberg. 

Vi höll årsmöte den 16 januari och vid mötet valdes jag till ordförande för Equmeniakyrkan i Varberg. 

Jag tackar för förtroendet och jag hoppas att jag tillsammans med er alla kan arbeta för att 

Håstenskyrkan skall vara en varm öppen gemenskap för de som vill lära känna Jesus. 

Den första nya styrelsen har samlats. Vi höll vårt första möte digitalt och var uppkopplade vid våra 

datorer och mobiler. Det fungerar bra och vi är tacksamma att  vi kan nå varandra och tillsammans 

planera för våren. 

Som ni vet så har Kajsa Werling tackat ja till en tjänst i Öckerö Equmeniakyrka och därför börjar vi 

vårt arbete med att hitta en ny pastor till vår församling. Nästa vecka kommer jag och Inga-Lill 

Ramnefors att träffa Hans Dahlgren för att samtala kring rekryteringen och ta dels av hans 

erfarenheter. Vi deltar också i NFU- naturlig församlingsutveckling och där har Hans varit vår ledare 

och känner vår församling väl . Vi återkommer med mer information kring rekryteringen efter vårt 

möte. 

Är det någon som har tankar eller något annat du vill föra fram inför rekryteringen är du välkommen 

att kontakta mig. 

Vi längtar alla tills vi kan mötas igen i kyrkan. Under tiden får vi hålla kontakten med att ringa och 

mejla varandra. Vi får be för varandra och för vår församling.  

Ni har fått ut det nya programmet och jag hoppas att så många som möjligt kan ta del av de 

inspelningar som vi gör. Vi kommer också spela in lite intervjuer över en kopp kaffe! 

Med en önskan om en fin helg! 

Varma hälsningar 

Inger Strömberg 

 


