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Hej kära församling! 

 

Dags för lite somrig information 

 

ANDAKT 

I den psalmbok vi använder, ”Psalmer och Sånger”, finns växelbönen (941) som inleds med 

orden: ”Gud, tack för undret att få mötas i en splittrad värld” och i bönens fortsättning möter 

vi orden ”i en värld av hat – fiendskap – mörker”. Ett konstaterande att vi lever i en värld som 

är svårt sargad. Men varje konstaterande i bönen inleds med ett motbudskap: ”Tack för 

kärleken – försoningen - ljuset.” 

Utan överdrift konstaterar vi att tillvaron på många negativa sätt är oerhört turbolent just nu.  

Tyvärr finns väl en hel del av detta negativa också i våra liv. Det både suger och utmanar. 

Men varje negation i bönen utmanas av frukten av Jesu liv, död och uppståndelse. Också detta 

får finns med som en trons visshet i våra liv. Här vill Johannes i sitt första brev hjälpa oss in i 

trons vila i stället för den kramp vi annars lätt kan hamna i. ”Eftersom alla som är födda av 

Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan 

besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?” (5:4-5). 

Vi befinner oss mitt i sommaren och skollov, semestrar och temposänkningar kommer för 

många som en välsignelse. Men vi vet också att för många är detta en tid av ensamhet. 

Kanske en längtan efter de rutiner och den personal man är van vid. Här finns påfrestningarna 

i relationer som svalnat, överkonsumtion av alkohol, ekonomier som inte rymmer mer än det 

mest basala och ibland knappast det, osv. Våra liv och vår tid är splittrad på många sätt. 

Samtidigt känns det, utan att förneka eller förringa det svåra, gott att ta del av bönens ord: 

”Gud, tack för undret att få mötas i en splittrad värld.” 

I församlingen försöker vi alltid sträva efter att orka och synliggöra gemenskap, helande och 

framtidstro. Det är vår kallelse och uppgift. Därför inbjuder vi under sommaren till 

gudstjänster och kvällssamlingar i Skallsjö Skogar. Men vi möts också i hem, sommarstugor 

eller på andra sätt till de mindre men ack så viktiga gemenskaperna. Vi behöver bådadera. Det 

är ett Guds under att vi får fortsätta mötas och gestalta omsorg om varandra både i de mindre, 

men även i de större sammanhangen. Tillsammans och var för sig får vi vara motkrafter till 

det som Gud inte gillar. Det som splittrar, som föder hat, skapar fiendskap och mörker. Guds 

nåd är den plattform där splittringen inte har sista ordet utan helande. 

 

Så önskar jag dig en god, vilsam och välsignad sommar. 

Gusten Anderzén 

 

BÖN 

Tack, Gud, för att så många får semester.  

Välsigna alla åkande, vandrande, vilande.  

Välsigna längtan till orörda marker och daggfrisk renhet. 

Tala du i stillheten!  

Tänk, Gud, på alla som inte får någon ledighet  

eller bara halv- eller bråkdels, 

därför att arbete och ansvar inte släpper taget,  
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eller därför att sjukdom och sorg, inte beviljar semester. 

 

Tänk på dem, Gud, för Kristi skull. 

För de som har sommarlov från skolarbete. 

Men också för alla dem som uppnått den ålder där semester 

var kopplat till en tidigare anställning.  

Hjälp, Gud, att jag är kristen under sommarens semester,  

hemma eller på annan ort, 

kristen som anonym på främmande ort, kristen i trafiken, 

kristen i fjällstugan, kristen på campingplatsen, kristen i båten, 

kristen i allt och alltid.  

Hör min bön för Kristi skull. Amen 

 

GUDSTJÄNSER 

Varje söndag kl. 10.00, t.o.m. 14 augusti, inbjuder vi till gudstjänst i Skallsjö Skogars 

missionshus. Efter gudstjänsten fikar vi från medhavd fikakorg. 

Har du svårt att ta dig dit på egen han finns kyrkskjuts 

För bilskjuts till söndagarnas gudstjänster:   

Telefon: 0760 - 93 98 30 kl. 9.00 – 9.30 eller 0738-75 30 16 från c:a 9.15 

 

SOMMARKVÄLLAR 

Torsdagarna 21 o. 28 juli + 4, 11, 18 augusti inbjuder vi till sommarkvällssamlingar i Skallsjö 

Skogar. Serveringen börjar 18.30. Programdel, som avslutas med andakt, kl. 20.00. 

 

FÖRSAMLINGSLÄGER 

En påminnelse om att anmäla sig till församlingslägret på Sjöviksgården 19-21 augusti. 

Middagen serveras fredag 19 från 18:30 och lägret avslutas efter lunch den 21 augusti 

Lägeravgift inklusive helpension: 

– Boende inne vuxen : 600kr/natt 

– Boende inne barn 4-14 år: 400kr/natt 

– Boende i husvagn/husbil ink el, 250kr/natt + matkostnad 

– Boende i tält: 150kr/natt + matkostnad 

– Dagspass lördag ink helpension vuxen: 350kr 

– Dagspass lördag ink helpension barn: 225kr 

– Lunch i samband med söndagens gudstjänst: 100kr 

 

DOP OCH MEDLEMSHÄLSNING 

Söndag 28 aug. är tänkt som en upptaktsgudstjänst inför hösten. I gudstjänsten kommer dop 

och medlemshälsning att äga rum. Funderar du på eller vet någon som funderar på 

dop/medlemskap så kontakta någon av pastorerna. 
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KONFIRMATION 

Redan nu är det över 35 konfirmander anmälda till nästa konfirmationsläsningsperiod.   

 

PERSONAL 

Under delar av juli och augusti har merparten av våra anställda semestrar. 

Gusten Anderzén är tjänstgörande pastor juli-augusti 

 

Semester: 

John Kvarnero v. 27-31 

Britt Andreasson o. Emil Thelin v. 28-32 

Jacob Ardenfors är tillbaka i tjänst v. 33 

 

Elias Kjörk jobbar delar av sommaren med aktiviteter för ungdomar. 

Wilma Filipsson finns också med i dessa sommaraktiviteter 

 

SECOND HAND 

Secondhandbutiken är nu stängd och öppnar igen onsdag 17 augusti. Trots en ryckig start av 

våren 2022 kom försäljningen i gång och slutade på 1.122.387:-.!!!!!!! 

Vi har också haft glädjen att kunna dela ut 625.000 i bidrag till olika föreningar och 

organisationer.  

 

KYRKOKONFERENS 

Årets kyrkokonferens är förlagd till Vårgårda 12-14 augusti. För mer detaljerad information 

logga in på equmeniakyrkan.se. 

Kl. 14.00 på söndagen är det ordinationsgudstjänst där bl.a. John Kvarenro avskiljs till pastor 

inom Equmeniakyrkan. 

 

PARTILEDARUTFRÅGNING 

10-28 augusti är det åter dags för partiledarutfrågning i Tångahallen Vårgårda. 

I år är det Britta Hermansson och Joakim Hagerius som står för utfrågningen. 

10 augusti kl 18.30 Annie Lööf, Centerpartiet 

11 augusti kl 18.30 Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna 

18 augusti kl 18.30 Ulf Kristersson, Moderaterna 

19 augusti kl 18.30 Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet 

23 augusti kl 18.30 Johan Pehrson, Liberalerna 

24 augusti kl 18.30 Ebba Busch, Kristdemokraterna 

25 augusti kl 18.30 Märta Stenevi, Miljöpartiet 

28 augusti kl 18.30 Magdalena Andersson, Socialdemokraterna 

26 augusti kl. 20.00 Konsert Samuel Ljungblahd 
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EKONOMISK OMSORG 

En liten påminnelse om att församlingen har kostnader även under sommarmånaderna.  

Därför behövs din gåva som ett ansvarstagande för vår gemensamma verksamhet. 

BG: 5936-9330  

Swish: 123 465 3507  

Alingsås Sparbank: Clearingnr: 8304-8   Kontonr:  311 022 13 

Anmälan autogiro: https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/ ange 

församlingsnummer: 4293 

 

 

 

Hälsningar anställda och styrelsen 

 

 

 

 

tel:311%20022%2013

