
 
 
            
  

Vilka grupper som kan komma igång till hösten och tider för dessa, 
framgår av det församlingsblad som kommer i slutet av augusti. 

 

  Inte heller detta år ordnar 
  Larslundskyrkan någon 
  auktion och loppis i Egeby. 
  Men vi rekommenderar ett 
  besök på Bra & Begagnat i 
  Hallsberg! 

  Larslundskyrkan är med i den stödförening som står bakom andra- 
  handsbutiken och det överskott som försäljningen ger fördelas till 
  olika humanitära hjälpprojekt runt om i världen men också till insat- 
  ser i vårt närområde.  

  BUTIKENS ÖPPETTIDER:  onsdag kl 14-17 och helgfri lördag kl 10-13. 
  INLÄMNING AV VAROR:  tisd och torsd kl 9-12, onsd kl 14-17 och 
                                               lörd kl 10-13. Vid frågor, ring 0582-13180.  

 
   

 
 

                  

 

Larslundskyrkan Sköllersta - en del av Equmeniakyrkan  
Erstorpsvägen 22, 697 74 Sköllersta, 019-23 06 12 

www.larslundskyrkan.se, larslundskyrkan@gmail.com 
Pastor: Elin Westöö, 073-651 48 62, larslundskyrkanspastor@gmail.com 
              Vakant från och med 2021 08 01 
Ordf: Ann-Marie Thedéen, 070-6556025, Christer Hambre, 070-5798096 

Bankgiro: 5626-6398   Swish: 1234676623  

Pastor Elin Westöö har semester under juli och slutar sin tjänst 
1 augusti. Vid ärenden till församlingen, kontakta någon av  
församlingens ordförande. Se telefonnummer nedan. 
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  Välkommen till Larslundskyrkan 

En mycket speciell tid ligger bakom oss och vi ser fram emot en tid då 
vi igen kan bjuda in till gudstjänst. Självklart är det med hänsyn till de 
restriktioner som fortfarande finns: vid samlingar inomhus är maxanta-
let 50 st med avstånd till varandra. Detta är något vi tar på allvar när vi 
har gudstjänster nu igen. 

Med det sagt känns det roligt och efterlängtat att få hälsa välkommen 
till vår kyrka! I detta blad kan du läsa om de samlingar som sker under 
sommaren.  

Här vill jag också passa på att meddela att jag avslutar min tjänst som 
pastor med avtackning i augusti. Jag kommer att bo kvar i Sköllersta 
och fortsätta vara medlem i Larslundskyrkan men jobba med ett annat 
yrke under en period.  

För mig känns det väldigt självklart att vara del av en församling. Jag 
tror vi människor är i behov av gemenskap och att den gemenskapen 
består av människor med olika bakgrund och ur olika generationer där 
vi kan lära oss av varandra. Jag tror det var så Gud hade tänkt också, 
när han skapade oss människor. Vi var inte tänkta att klara oss på egen 
hand utan vi behöver varandra. Så som det står om i Nya Testamentets 
brev, t.ex. i Rom 12:4-5, att vi är lika sammanlänkade som kroppens 
olika delar, som är till för varandra.  

Därför hoppas jag och längtar efter att få dela gemenskap med andra 
nu efter en tid av mycket isolering (med anledning av Corona). Hoppas 
att vi ses i kyrkan! Gud välsigne er!  

Elin Westöö 

Hälsning från  
      Pastorn 

 

  JUNI 
 20 Söndag 
 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST hos Solveig och Björn Hansen,  
 Hagabacken. Anne och Carl Sundberg. Insamling till  
 Equmeniakyrkans internationella arbete. Tag med eget fika. 
 Vid olämpligt väder är gudstjänsten i kyrkan. 

 JULI 
 4 Söndag 
 11.00 GUDSTJÄNST i Sköllersta kyrka. Trumpet Björn  Hansen. 

 11 Söndag 
 10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Larslundskyrkan.  
 Christer Hambre predikar och Lisa Hambre Norsten sjunger. 

 18 Söndag 
 10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Filadelfia, Hjortkvarn. 

 25 Söndag 
 10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan, Pålsboda. 

 AUGUSTI 
 1 Söndag 
 14.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST vid Åkerby skola. Lindeblecket.  

 8 Söndag 
 10.00 TRÄDGÅRDSGUDSTJÄNST hos Lena och Ingvar Axelsson,  
 Falltorp, Vretstorp. Ingvar Axelsson m.fl. Tag med eget fika. 
 Vid olämpligt väder är gudstjänsten i kyrkan. 

 15 Söndag 
 10.00 GUDSTJÄNST. Ingvar Axelsson predikar. 

 22 Söndag 
 10.00 GUDSTJÄNST, Elin Westöö predikar.  
 Servering (gr 1) med tack till Elin Westöö. 

 29 Söndag 
 10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST, Christina och Christer Hambre. 
 Församlingsmöte efter gudstjänsten. Tag med eget fika. 


