
September 

15 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Upptakt på 

höstens gudstjänstserie 
 

EXISTENTIELL 

HÄLSA 
 

Kalle Spetz predikar. Tema: Hoppfullhet 

och optimism – att ha en framtidstro. 
 

22 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Förundran – att känna inspiration och 

tacksamhet över sin omgivning. Psalm 8. 

Bengt Jörnland predikar.    
 

22 Sön kl 18.00 Därför sörjer jorden. 

Föredrag av Peter Halldorf. Vad är 

en rimlig kristen hållning när klimatet 

skenar och jorden far illa? För att den 

kristna rösten ska förmedla hopp, inte 

bara moraliska imperativ eller eskapistiska 

reflexer, krävs en fördjupad vision av 

Guds intentioner för vår värld. Peter 

Halldorf ger oss ett bidrag till samtalet. 

Föredraget utgår från Peters nya bok.  
 

25 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 23:e. 
 

25 Ons kl 19.00 Sinnesromässa i 

Missionshuset Enkel fika från kl 18.30.  
 

28 Lör kl 9.00 Arbetsdag. 

Tillsammans hjälps vi åt att städa inne och 

fixa i trädgården. Knytkalas till lunch.  
   

29 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Harmoni och inre frid – att vara tillfreds 

med sig själv och känna ett lugn. 

Johannesevangeliet 14:25-27. Bengt 

Jörnland predikar.    
 

Oktober 

6 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Existentiell styrka – att hitta sätt att 

komma igenom det som är svårt.             

2 Korinthierbrevet 6:4-10. Kalle Spetz 

predikar.    
 

9 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 7:e. 
 

13 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Helhet och integration – att tankar, 

känslor, handlingar, kropp, psyke och det 

andliga hänger ihop. Johannesevangeliet 

1:1-14. Bengt Jörnland predikar.    
 

16 Ons kl 19.00 Församlingsforum 

En kväll för samtal om församlingens 

verksamhet. 
 

MENING 
 

20 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Meningen med/i livet – att det finns ett 

speciellt syfte med det egna livet. 

Markusevangeliet 12:28-30. Kalle Spetz 

predikar.    
 

23 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 21:e. 

25-26 Fre-lör Bättre Tillsammans 

Gemenskapsdygn på Åhusgården. 

För alla åldrar. Anmälan och mer 

information, kontakta Kalle Spetz. 
 

27 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Existentiell kontakt – att vara en del av 

något större som ger trygghet och 

tillförsikt. Efesierbrevet 2:20-22. Bengt 

Jörnland predikar. 
 

30 Ons kl 19.00 Sinnesromässa i 

Missionshuset Enkel fika från kl 18.30.  
    

November 

3 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: Tro 

som resurs – en tro som ger styrka i 

vardagen. Psalm 91. Kalle Spetz predikar.  
 

FÖRUNDRAN 
 

6 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 4:e. 
 

10 Sön kl 10.30 Gudstjänst. Tema: 

Samhällsansvar. Lukasevangeliet 19:1-10. 

Kalle Spetz predikar.    
 

17 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. Vaksamhet 

och väntan. Lukasevangeliet 12:35-40. 

Bengt Jörnland predikar.  
 

20 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 18:e.  
 

24 Sön kl 10.30 Smaka & se, en 

gudstjänst med nattvard. 

Domsöndagen - Ondskans slutgiltiga 

nederlag. Johannesevangeliet 5:22-30. 

Tuve Skånberg predikar.   
 

27 Ons kl 19.00 Sinnesromässa i 

Missionshuset Enkel fika från kl 18.30. 

“There is a crack in everything. That´s 

how the light gets in.” Leonard Cohen 
 

December 

1 Sön kl 10.30 Adventsgudstjänst. 

Tema: Ett nådens år. Insamling till vårt 

internationella missionsarbete, 

Adventskören sjunger och Kalle Spetz 

predikar.  
 

FRID 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
TIKVA - en träningsform och 

avslappningsmetod med fokus på balans 

och inre tillit. Inspiration hämtas från 

psalm 23 ”Du låter mig vila på gröna 

ängar, du för mig till vatten där jag finner 

ro.”  Fredagsförmiddagar kl 10 och kl 11 

med start den 27 september. Anmälan till 

catharina@skillingemissionshus.se 
 

Tikvaledare är Catharina Åberg. 
Catharina är utbildad sjuksköterska, 
massageterapeut och diplomerad TIKVA- 
instruktör.  
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