
 

Öppet Hus 
Onsdagar, udda veckor, kl 15.30 - 17.00. 
Startdatum är den 29 sept. För 6-9 år med pys-
sel, lekar, bakning, fika och bibelberättelse. 
Ansvarig ledare: Solveig Hansen, 070-743 51 41. 

Larslundsgården 
Fritidsgården för tonåringar är fortsatt stängd. 

 

      Skulle du vilja vara med  
      i en samtalsgrupp? 
  Vi har tre smågrupper i försam- 
  lingen som träffas varannan 
  vecka, läser en bok eller bibeln, 

samtalar om livet och kristen tro och ber. Skulle 
du vilja vara med är du välkommen att kontakta 
någon av de ansvariga i grupperna. 
- Christina Hambre, 073-220 54 11 (kvinnogrupp) 
- Peder Andersson, 070-930 95 25 (mansgrupp) 
- Ingvar Axelsson, 070-571 32 96 (blandgrupp) 
 

Vid ärenden till församlingen, kontakta någon av  
församlingens ordförande eftersom vi just nu 
inte har någon anställd pastor. Se nedan. 

Hälsning från en medlem  
 

Jag förstår inte … 
...skylten på bussar där det står ”Ej i trafik”. 

När vi kör omkring på våra vägar möter vi ibland bus-
sar. Det är ju inte så konstigt. De ska väl liksom vi nå-
gonstans. Men på vissa bussar står det att de ej är i 
trafik. Detta påstående förbryllar mig. 

De åker ju tydligt på vägen där trafiken rullar och jag 
fick lära mig redan på bilskolan att alla som är på 
vägen är trafikanter. Att jag inte förstår detta förvå-
nar nog ingen. För jag har kommit på att det är det 
mesta som man inte förstår. Men är man i trafiken så 
gäller ju för allas överlevnad en hel del trafikregler. 
Är då den mötande bussen inte i trafiken har man ju 
anledning att bli rädd. Men jag litar på chauffören. 

En sak förstår jag dock. Jag förstår vad som menas 
med denna kryptiska skylt. Bussen stannar inte vid 
hållplatser utan ska bara förflytta sig. Jag har föresla-
git en annan text ”Ej på linje” eller något annat 
bättre. Men fick bara förklaringen på vad som menas 
med ej i trafik och det visste jag ju som sagt redan. 

Vi färdas alla på Livets väg. Vi är alla olika liksom for-
donen på vägen. Vi har fått olika villkor men har myc-
ket gemensamt. Den vägen är också omgiven av reg-
ler och lagar för att allt ska fungera. Ibland funderar 
vi på vart den vägen tar vägen och var och hur den 
började. En teori är att det finns en Skapare som 
byggt vägen och även format oss alla trafikanter. 
Men vi kan tappa orienteringen. Det känns lite som 
utanför, eller ”Ej i trafik”. Han som skapade allt har 
byggt en bro på den vägen. Den leder fram till den 
väg vi är tänkta till. Bron heter Jesus. Han kom för att 
visa vem Skaparen är. ”Jag är vägen, sanningen och 
livet” sa han bl.a. Då kan vi ta ner skylten ”Ej i trafik”. 
Om detta berättar och sjunger vi om i Larslundskyr-
kan och alla andra kyrkor. Du är alltid välkommen.  

Ingvar Axelsson 
          

 

VÄLKOMMEN TILL 

LARSLUNDSKYRKAN 

SKÖLLERSTA 

 

PROGRAM FÖR 

6 SEPT - 14 NOV 2021 

 

 

 
Larslundskyrkan Sköllersta - en del av Equmeniakyrkan  

Erstorpsvägen 22, 697 74 Sköllersta, 019-23 06 12 
www.larslundskyrkan.se, larslundskyrkan@gmail.com 

Pastor: Vakant 
Ordf: Ann-Marie Thedéen, 070-6556025, Christer Hambre, 070-5798096 

Bankgiro: 5626-6398   Swish: 1234676623  



LARSLUNDSKYRKANS GUDSTJÄNSTER 
OCH SAMLINGAR UNDER  

FORTSATTA RESTRIKTIONER 
 

Vi lever fortfarande med en pandemi och det inne-
bär fortsatta restriktioner, även om de inte är så 
omfattande som tidigare. Det finns fortfarande en 
viss ovisshet inför framtiden, men nu inbjuder vi 
till gudstjänster och andra samlingar i Larslunds-
kyrkan ungefär i den omfattning vi brukar. 

De restriktioner som finns kvar medför längre av-
stånd mellan platserna i kyrksalen, vilket innebär 
att vi kan vara drygt 50 personer där. Vi måste 
även se till att vi håller avstånd i kyrkans foaje. 
Nattvard firar vi på ett annat, mer smittsäkert, sätt 
än tidigare. Serveringar i Larslundsgården kan vi 
också ha med mer avstånd mellan borden och ser-
vering vid borden.  

Dagledigträffarna börjar igen, likaså rivning av för-
bandlinne till Kongo. Larslundssångarna övar 
fortfarande inte regelbundet. 

När det gäller barn och ungdom, kommer Öppen 
Hus att starta, medan Larslundsgården är fortsatt 
stängd. Se information på baksidan. 
 

SEPTEMBER 
12 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST  
Ingvar Axelsson predikar. Anders Axelsson sjunger. 

15 Onsdag 
9.30 Rivning av förbandslinne till Kongo.  

19 Söndag 
19.00 GUDSTJÄNST (Obs tiden!) 

Vi ser och deltar i en direktsänd gudstjänst från 
Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens.  
Bitr kyrkoledare Karin Wiborn predikar.  
Kan även ses på YouTube och Facebook. 

26 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST (Obs tiden!) 
Vi ser och deltar i en direktsänd gudstjänst från 
Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens.  
Bitr kyrkoledare Joakim Hagerius predikar.  
Ordination av pastorer och diakoner. Kan även 
ses på YouTube och Facebook. Tag med eget fika. 

29 Onsdag 
9.30 Rivning av förbandslinne till Kongo.  

30 Torsdag 
14.00 - 16.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA 
Från fiskare till människofiskare. Ingemar Fhager. 
Servering och lotterier. 
 

OKTOBER 
3 Söndag 
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST  
En av församlingens smågrupper. Ansvariga: 
Christina Hambre och Kajsa Andersson. 

10 Söndag 
10.00 Jonas Lundkvist, Sjukhuskyrkan, predikar. 
Lisa Hambre Norsten sjunger. Insamling till  
Equmenia. Servering. 

13 Onsdag 
9.30 Rivning av förbandslinne till Kongo. 

19.30 Larslundssångarna övar. 

17 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST 
Christer Hambre predikar. Larslundssångarna. 

24 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST 
En av församlingens smågrupper. 
Ansvarig: Ingvar Axelsson. 

27 Onsdag 
9.30 Rivning av förbandslinne till Kongo.  

28 Torsdag 
14.00 - 16.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA 
Gammalt och nytt. Håkan Isaksson. 
Servering och lotterier. 

31 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST 
Gemensam med Sköllersta församling. Magnus 
Segendorff predikar och Helena och Kjell Neander 
sjunger. Servering. 
 

NOVEMBER 
7 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST 
Lars Weidersjö predikar och Nina Sollerman 
sjunger. Vi minns de som avlidit under året. 

10 Onsdag 
9.30 Rivning av förbandslinne till Kongo. 

14 Söndag 
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
En av församlingens smågrupper. 
Ansvarig: Peder Andersson 
 
 
 
      
        SERVERINGSGRUPPER  
         10 okt: grupp 2      31 okt: grupp 4 
 

Larslundskyrkan samarbetar med 
           Studieförbundet Bilda 


