
Församlingens vision är a� hjälpa människor gå genom livet i bön, tanke,  

ord och handling �llsammans med Jesus Kristus.  

Skeda 

Mars-maj 2020 

Så älskade 
Gud  

världen 

att han 
gav den 

sin ende 
son,  

för att de 

som tror 
på honom 
inte ska 

gå under 
utan ha 

evigt liv. 
 

Joh. 3:16 
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Åsa Nyström, PastorÅsa Nyström, PastorÅsa Nyström, PastorÅsa Nyström, Pastor    
 

070-361 29 80 
asa.pastor.skeda@gmail.com 

 

Åsas ledigheter m.m.  
Måndagar samt en del tisdagar eller  
torsdagar. Under ledighet är  
arbetstelefonen avstängd. 
 

21-22/3 Ledig helg 

18-19/4 Ledig helg 

19-24/4 Retreat 
29/4-3/5 Konfa läger 
19-24/5 Ledig vecka 

Från pastorns horisont! 
I förra numret av Gemenskap kom 
inte texten med i sin helhet. Jag 
delar nu hela texten så att ni får 
sammanhanget som det var tänkt. 
(Ber om ursäkt för att jag tar er till-
baka till novemberkänslan.) 
 

När novembermörkret har sänkt sig 
över våra breddgrader försöker jag 
göra lite nytta hemma. Jag håller 
på och rensar lite bland gamla sa-
ker. Nu har jag bott här i tre år och 
jag tänker att det jag inte har an-
vänt nu kommer jag kanske inte att 
behöva. Men jag är i själ och hjärta 
en spara människa. Så det är lite 
svårt med alla beslut som måste 
fattas och alla minnen som det re-
presenterar. Jag minns ett nattlinne 
som jag hade när jag var barn, det 
var rött med gula katter på. Det var 
så mjukt och mysigt att jag själv 
försökte laga de hål som blev se-
dan mamma gett upp. Inte förrän 
jag en gång råkade sy ihop det av 
misstag gick jag med på att sluta 
använda det. Men jag sparade det i 
en låda något år extra. 

Något som jag inte har svårt att 
tänka mig att bli av med är mina 
hundars gamla päls 

De ser just nu ut som Pälsboll ett 
och Pälsboll två. I morgon ska vi 
åka till Nyköping och få deras fri-
syrer tillsnyggade. Det gör man två 
gånger/år ungefär med en border-
terrier. Då har den gamla pälsen 
gjort sitt och sitter löst i fästet. Nu 
kliar den mest och är besvärlig 
(speciellt för ägaren som får den 
extra mycket på kläder och annat). 
Den har varit till god nytta och 
skyddat Abbe och Theos hud från 
kyla, vassa grenar, väta och smuts. 
Det gamla försvinner tyvärr inte av 
sig själv utan de behöver hjälp av 
en människohand och nu är det 
dags att låta den nya friska levande 
pälsen komma fram underifrån och 
göra sitt jobb. Man behöver inte 
köpa nya kläder åt en hund det nya 
bara kommer av sig självt. Så 
länge man ger dem rätt näring som 
triggar pälsväxten och ger dem la-
gom med motion och vila. 
Så smidigt om fler saker i livet 
kunde vara så enkelt. 
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"Träffpunkten" 

Fyller du år, tar examen eller 
kanske planerar att gifta dig? 

 

Equmeniakyrkan Skeda har 
lokaler du kan hyra. 

Vid bokning och frågor: 
Håkan Pettersson, 

k.hakan.pettersson@hotmail.com 

    

Om gemenskapOm gemenskapOm gemenskapOm gemenskap::::    
Om ni vill läsa Gemenskap på nätet,  
så finns den som PDF fil på vår 
hemsida: 

www.kyrktorget.se/
equmeniakyrkan.skeda 

eller på vår facebook-sida 

www.facebook.com/
Equmeniakyrkan Skeda 

Redaktion för tidningen  
Gemenskap: 
Åsa Nyström 

Susanne Samuelsson 

Emilia Gårdstam 

Johan Nilsson 

Anders Öfverstedt 
Ansvarig utg.:  
Anna-Carin Pettersson 

Tvättmaskinen som just nu under 
centrifugering låter som den är full 
av grus. Tänk om man kunde mata 
den med lite olja och metallskrot, 
ta av ett löst lager och så fungerade 
allt som förut. 
Eller när det gäller den Andliga 
växten i livet. Men där kanske det 
stora problemet för oss människor 
som lever i en sådan fart är just 
stillheten och näringsinhämtan-
det…och kanske att det är så svårt 
att släppa det gamla. 
Jesus säger ju och ger ett löfte i 
Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är 
grenarna. Om någon är kvar i mig 
och jag i honom bär han rik frukt: 
utan mig kan ni ingenting göra. 
Utan honom kan vi ingenting göra. 
Vi behöver bara bli kvar i honom. 
Inte så enkelt heller att få så stilla i 
huvudet så vi hör vart Han är i det 

brus som vi omges med. Vi får 
söka lugnet som ger själen vila och 
anden förmågan att uppfatta vad 
Jesus säger. Då bär grenen frukt. 
Också vinstocken med dess grenar 
har varje år en ”rensnings” period. 
För att ge plats åt nya blad och kla-
sar, fäller vinstockens grenar sina 
blad varje höst. Jag tror att vi 
ibland har svårt att skiljas från det 
gamla, saker, upplevelser osv. 
Även om vi vet att det ska ge plats 
för den nya frukten. 
Ibland behöver man ta ett medvetet 
beslut och gå till ”pälstrimmaren”. 
Nu ska jag fortsätta med rensning-
en, både den yttre och den inre. Ut 
med det gamla och välkomna det 
nya…. (det är svårt och det gör lite 
ont ibland.) 

/Mvh Åsa 
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Att glädjas över:Att glädjas över:Att glädjas över:Att glädjas över:    
• Ungdomshelgen med  
Ida-Maria Brengesjö 

• Församlingsmedlemmars  
engagemang kring kyrkorummets 
förnyelse 

• Vårens Afternoon tea med  
Annika Östberg 

På styrelsens bord:På styrelsens bord:På styrelsens bord:På styrelsens bord:    
• Det kommande arbetet  
tillsammans med mentor Johan 
Einarsson 

• Beslut i frågan gällande  
kyrkorummets förnyelse 

Födelsedagar: 
Maria Pettersson 50 år 27 mars. 

Carina Linde 50 år 20 april.  
Annica Gustavsson 60 år 1 maj. 

 

Till vila: 
Britt-Marie Kronberg 14 januari.  

 

Ny i församlingen: 
Karl- Gustaf Ekstam  

 

Utflyttad medlem: 
Karin Johansson till Equmeniakyr-

kan Bohus, Björkö.  

Vill du inte ha din födelsedag angiven  
i tidningen, meddela Gemenskaps redaktion! 

    

församlingsboken församlingsboken församlingsboken församlingsboken  

Jubileumsbok 
I samband med församlingens 100 års 
jubileum trycktes en bok om försam-
lingens historia och vad vi är idag. 
Den heter ”Equmeniakyrkan Skeda 
100 år”. Boken är uppbyggd på många 
människors berättelser och upplevel-
ser kring församlingen under seklet. 
Det är runt 50 personer som varit med 
och bidragit till att boken kunde skri-
vas.  
Tack till alla som var it med och 
skickat in berättelser!  
Utan er skulle det aldrig gått! 
Givetvis finns det böcker att köpa. 
Boken är i hård pärm och har 124 sid-

or. Den innehåller fina bilder och här-
liga återblickar. Många har redan gett 
glada heja-rop för att vi fick fram en 
så pass fin bok till jubileet! Perfekt ge 
bort present eller julklapp! 
1 bok kostar 250 kr (fler än 3st-
mängdrabatt).Vill du köpa boken 
finns den i kyrkans foajé eller kon-
takta Göran Nordfeldt via mejl 
info@mrgoran.com eller telefon/sms 
0709-130 710. 

Hälsningar bokkommittén: 
Johanna Gårdstam, Göran Nordfeldt 

och Susanne Samuelsson. 

Instagram:  
equmeniakyrkanskeda 

 

Nu har Salem startat upp en sida på 
Instagram där det kommer finnas in-
formation om det som sker närmaste 
veckan. Anna-Carin  och Johanna är 
ansvariga för sidan, men ser gärna att 
några fler vill vara med och dela på 
uppgiften med att lägga ut informat-
ion. 

Hör av er till Johanna Gårdstam  
eller Anna-Carin Pettersson. 
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Våra böneämnenVåra böneämnenVåra böneämnenVåra böneämnen 

Vänförsamlingar: 
Tillsammans med CEC-kyrkan i 
Mukimbungu (Kongo Kinshasa),  
Kisa Frikyrkoförsamling, Södra Vi 
och Rimforsa Missionsförsamling-
ar har vi gjort en förbönskalander. 
 

 

 

1-7 mars 

Vi ber att Gud styrker oss när vi är 
med och bygger upp vår vänförsam-
lingsrelation. Neh. 2:17 

 

8-14 mars 

Be för alla pastorer, ungdomsledare 
och andra anställda i våra fem försam-
lingar. 1 Kor 12:4-7 

 

15-21 mars 

Vi ber för Skeda och Susanne Samu-
elssons avslutning på musiktjänsten. 
Vi tackar Jesus för allt han gjort ge-
nom Susanne och ber att församlingen 
ska förvalta det på ett bra sätt.  
Gal 5:25 

 

22–28 mars 

Vi ber om att vi ska få kontakt med 
människor som vi får presentera Jesus 
för. 1 Pet 3:15 

 

29 mars– 4 april 
Låt oss be för alfabetiseringsprojektet 
i Kasi/Mukimbungu och arbetet med 
kursboken för det tredje året.  
Ps 119:18 

 

5-11 april 
Vi ber för församlingen och hela sam-
hället i Södra Vi. Rom 15:13 

 

 

12-18 april 
Vi tackar Gud för den uppståndne 
Segraren och ber om mer uppståndel-
sekraft i våra församlingar. Apg 2:24 

 

19-25 april 
Vi ber att den Helige Ande hjälper de 
troende att leva i ödmjukhet och att 
man accepterar varandra.  
Joh 13:12-17 

 

26 april-2 maj 
Vi ber om Andens tydliga närvaro i 
våra små samlingar i t ex bönegrupper 
och ber att fler ska vilja vara med. 
Apg 2:46 

 

3– 9 maj 
Vi ber för Skeda-Udde och Rimforsa 
som växer. Fler nya bostadsområden 
planeras. Be att församlingarna får en 
bra och naturlig kontakt med dem som 
flyttar in. Ords 17:17 

 

10-16 maj 
Vi tackar Gud för troende rektorer, 
lärare och andra viktiga tjänstemän 
och ber att de skall bli till stor välsig-
nelse i hela samhället. Matt 5:14-16 

 

17-23 maj 
Be för Equmeniakyrkan i hela Sverige 
och särskilt för kyrkokonferensen som 
börjar på torsdag. Apg 1:8 

 

24-30 maj 
Låt oss be för alfabetiseringsprojektet 
i Kasi/ Mukimbungu, och rekrytering-
en till nya kurser som snart startar. 
Ords 4:2 

 

31 maj-6 juni 
Vi ber att den Helige Ande ger var 
och en en längtan efter att växa till 
både personligt och kollektivt.  
Apg 20:31-36 
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Gudstjänster och mötenGudstjänster och mötenGudstjänster och mötenGudstjänster och möten    

 

MarsMarsMarsMars    
1 Söndag kl. 17.00 

”AFTER VASALOPPET” 

Bön och lovsång 

Kyrkfika (grupp 2) 
Avtackning av Susanne Samuelsson 

 

4 Onsdag kl. 09.00 

EN TIMME BÖN 

 

7-8:e Bibelhelg i Betlehem 

”Tillbedjan– Varför och hur” med 
Gerd Lindgren 

 

7 Lördag kl. 16.00-20.00 

BIBELSTUDIUM 

Workshop med praktisk undervisning 
kring tillbedjan med Gerd Lindgren.  
Servering 

 

8 Söndag kl. 10.00 

GUDSTJÄNST  
”Ett liv i tillbedjan” Gerd  
Lindgren, Per-Anders Olsson.  
Servering 

 

kl.16.00 

X-teension 

 

12 Torsdag kl. 18.30 

UR SAMMANTRÄDE 

 

15 Söndag kl.10.00 

TILLSAMMANSGUDSTJÄNST 
MED NATTVARD 

Konfirmander och ledare 

Kyrkfika (grupp 3) 
 

18 Onsdag 

kl. 09.00 EN TIMME BÖN 

 

kl. 14.30 ANDAKT på Torpare-

gatans servicehus 

19 Torsdag kl.18.30 

STYRELSEMÖTE 

 

22 Söndag 10.00 

GUDSTJÄNST 

Jonas Rova (diakonutbildningen),  
Ulla-Britt Johansson. Sång: Maria 
Nilsson. Equmeniafika 

 

25 Onsdag 

kl. 14.00 ONSDAGSTRÄFF 

”Värmlandsskõj och värmländskt all-
var”. Visor och dikter med Lars Nord-
gren och Ulla Hansson, Tranås. 
 

kl. 18.30 SCOUT FÖR ALLA 

 

27 Fredag kl. 17.15-19.30 

FREDAGSMYS FÖR ALLA  
ÅLDRAR 

 

29 Söndag kl. 16.00 

AFTERNOON TEA 

Annika Östberg ”Att finna hopp när 
allt känns förgäves” 

(grupp 4 o 5) 
 

AprilAprilAprilApril    
1 Onsdag kl. 09.00 

EN TIMME BÖN 

 

2 Torsdag kl. 18.30 

BIBELSTUDIUM 

 

5 Söndag 

kl. 10.00 GUDSTJÄNST 

Åsa Nyström, Roine Henrysson  
Sång: Birgitta Johansson, Susanne 
Samuelsson 

 

kl. 16.00  
X-teension 
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Reservation för eventuella ändringar 
när det gäller gudstjänster och möten.  
 
Alla kulturarrangemang  
sker i samarbete med  
studieförbundet 

9 Torsdag kl. 18.30 

GETSEMANESTUND MED  
NATTVARD 

Gemensamt med Treklangen 

Ulla-Britt Johansson, Åsa Nyström 

 

10 Fredag kl. 10.00 

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST 

Lillian Kikuchi, Åsa Nyström. Sång: 
Ing-Marie Andersson, Rolf Johansson 

 

12 Söndag kl. 10.00 

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST 

Åsa Nyström, Susanne Samuelsson 
Med vänner 
Kyrkfika (grupp 1) 
 

13 Måndag 

kl.14.30 EMMAUSVANDRING 

Från Skeda församlingsgård till Salem 

 

kl.17.00 Kyrkfika (grupp 2) 
 

Ca 17.30 GUDSTJÄNST Åsa  
Nyström, Ulla-Britt Johansson 

 

15 Onsdag 

kl. 09.00 EN TIMME BÖN 

 

kl. 14.30 ANDAKT på Torpare-

gatans servicehus 

 

16 Torsdag kl. 18.30 

VERKSAMHETSRÅD 

 

19 Söndag kl. 10.00 

TILLSAMMANSGUDSTJÄNST 

Ungdomsrådet (UR) 
Kyrkfika (grupp 3 ) 

22 Onsdag kl. 14.00 

ONSDAGSTRÄFFEN 

”Dockekulla cittrers” spelar och 
sjunger vår- och sommarsånger. 
 

23 Torsdag kl. 18.30 

STYRELSEMÖTE 

 

24 Fredag kl. 17.15-19.30 

FREDAGSMYS FÖR ALLA  
ÅLDRAR 

 

26 Söndag kl.10.00 

GUDSTJÄNST OCH  
FÖRSAMLINGSMÖTE 

Åsa Nyström, Annika Bock.  
Sång: Linnea Henrysson 

 

29 Onsdag kl. 09.00 

EN TIMME BÖN 

 

29 april- 3 maj 
KONFIRMANDLÄGER 

 

30 Torsdag 

kl. 21.00 VALBORGSFIRANDE 
(mer info på baksidan) 
 

kl. 22.00  
VALBORGSHÄNG I SALEM 

Trubadurhörna, fika, spel 
 

Maj 
3 Söndag kl. 10.00 

GUDSTJÄNST MED  
VITTNESBÖRD 

Ing-Marie o Johan Andersson 

Kyrkfika (grupp 4) 
 

6 Onsdag kl. 18.30 

VERKSAMHETSRÅD 

 

7 Torsdag kl. 18.30 

BIBELSTUDIUM 

Bön i andaktsrummet 30 min innan 
söndagarnas gudstjänster. 

Forts. 
nästa sida 
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Scout 
Vårterminen på scout har nu dragit 
igång och vi har redan hunnit an-
vända den fina eldplats som vi 
byggde med gemensamma krafter 
på höstens hajk. Att sitta ner till-
sammans runt en eld när mörkret 
faller, skapar en gemenskap, närhet 
och värme som är svårslagen. Att i 
brasans sken prata om livet och 
veckan som varit samtidigt som vi 
i all enkelhet grillar marshmallows, 
utan att störas av telefoner och 
andra skärmar, ger en närvaro och 
ett lugn som man sen bär med sig 
resten av veckan. Scouting handlar 
inte bara om att vara i rörelse eller 
aktivitet. Det handlar minst lika 
mycket om att lyssna på och se 
varandra och påminna om värdet i 
att även mötas i den riktiga världen 
bortom alla skärmar och tv-spel. 
Under våren har vi bland annat 
planer på att tillverka grillpinnar, 
laga mat över öppen eld och bygga 
ett vedförråd i anslutning till eld-
platsen. Kom gärna och hälsa på 
oss vid brasan och sitt ner och dela 
med dig av ditt liv. Du är varmt 
välkommen! 

Scoutledarna genom  
Hanna Bergström  

 

Forts. 
10 Söndag kl. 10.00 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

Åsa Nyström, Anders Öfverstedt 
 

13 Onsdag kl. 09.00 

EN TIMME BÖN 

 

14 Torsdag kl. 18.30 

STYRELSEMÖTE 

 

16 Lördag kl. 17.00 

KONFIRMANDSAMKVÄM 

 

17 Söndag kl. 11.00 

GUDSTJÄNST MED KONFIRMA-

TIONSHÖGTID 

Missionskyrkan Linköping 

 

20 Onsdag kl. 14.30 

ANDAKT på Torparegatans  
servicehus 

 

24 Söndag kl. 10.00 

GUDSTJÄNST 

Anders och Eleonora Olaison,  
Per Gustafsson 

 

28 Torsdag kl. 18.30 

UR SAMMANTRÄDE 

 

31 Söndag kl. 18.00 

KONSERT I FÖRSOMMARKVÄLL 

Fröjda och Four Friends 

Jonas Gårdstam 

Korvgrillning (Grupp 5) 
 

JuniJuniJuniJuni    
3 Onsdag kl. 09.00 

EN TIMME BÖN 

 

7 Söndag kl. 14.00 

ÅKERSTAMÖTE 

Ta med Kaffekorg och något att sitta 

Tonår 
Vi träffas på fredagar, jämna veck-
or, kl. 19-22. Från årskurs 6 och 
uppåt. Oftast spelar vi spel och tar 
det lugnt, men den 3/4 åker vi till 
Yoump. Vill du med? Anmäl dig 
till Jonas 070-6641207 senast 30/3. 
Välkommen till Tonår! 

/Jonas Samuelsson 
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Tack & Hej 
Nu är min tid som anställd i kyr-
kan slut! Det har varit en rolig och 
intensiv tid med många lärorika 
och spännande utmaningar. Fastän 
jag är uppvuxen i kyrkan har jag 
fått lära mig mycket nytt om Equ-
meniakyrkan, församlingsliv och 
musik.  
Att hitta forum för sång, musik, 
tillbedjan, vila och eftertanke är 
inte lätt i våra snabba och fullbo-
kade liv. Men det har känns viktigt 
för mig att låta alla få hitta sin 
plats samt att vi får reflektera kring 
vad vi tycker är viktigt. 
Vad tycker du är viktigt? Vilka 
forum önskar du för att dela varda-
gen med andra? Meddela Åsa eller 
verksamhetsrådet dina tankar (Ulla
-Britt Johansson, 0706845066 är 
sammankallande). 
Hoppas på fortsatt diskussion kring 
musik och församlingsliv! 

/Susanne Samuelsson 

Tack Susanne!Tack Susanne!Tack Susanne!Tack Susanne! 
När musikprojektet efter de två 
planerade åren nu har avslutats vill 
vi rikta ett stort och innerligt 
TACK till dig Susanne Samuels-
son som på ett glädjefullt och krea-
tivt sätt har lett detta arbete! Tack 
för den inspiration du har förmed-
lat i lovsångens tecken och tack för 
alla de tillfällen du samlat både 
yngre och äldre till sång och mu-
sik, samtalsgudstjänster, tacokväl-
lar mm. 

/Equmeniakyrkan Skeda 

genom Anders Öfverstedt 

Vinterkväll utan snö  
på Nying 

Vi startade med fler lag från kyr-
kan och sökte oss vidare i riktning 
mot Björkhagen. Här började det 
första provet, att känna igen dofter. 
Sedan fortsatte banan in i skogen 
där det fanns flera prover, som att 
bedöma längden på ett rep eller att 
gå balansgång över en bäck. Banan 
var snitslad med vita band, men i 
mörkret var det inte lätt att hitta 
rätt. I en rejäl backe bestod provet 
av att laget tillsammans fick bära 
en stor trägrej. O vad det var tungt. 
Till slut kom vi fram till ledaren 
Johans trädgård och vi fick gå in i 
värmen i köket. Här bjöds vi på 
varm korv med bröd. Efter en av-
slutande andakt var det dags att 
åka hem. 
 

Nyngläger 
Vi planerar att åka till läger med 
Nying på Östgötagården den 9-10 
maj. Det blir deltagare från flera 
orter, så det blir rolig att lära känna 
varandra. Vi räknar med aktiviteter 
som hobby, idrott, spårning och 
musik. 

/Johan Andersson 

Var med och be att 
barn och ungdomar 
ska få möta Jesus i 

Equmenia Skeda 
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Onsdagsträffarna/RPG 
Vårterminen inleddes med ett in-
tressant program om den välkände 
sångaren Einar Ekberg. Gun-Marie 
Axelsson och Lisen Åberg sjöng 
och berättade. 
I februari kommer Anders Olaison 
på besök och visar bilder. Han har 
också med sig sin blivande hustru 
Eleonora Bengtsson, som spelar 
och sjunger. 
I mars är rubriken för Onsdags-

träffen: Värmlandsskõj och värm-
ländskt allvar. Det är Lars Nord-
gren från Tranås, som berättar och 
sjunger tillsammans med Ulla 
Hansson. 
”Dockekulla cittrers” är en grupp 
från Åtvidaberg med omnejd, som 
spelar cittra och sjunger och de 
besöker oss i april. 
Terminen avslutas 27 maj med en 
dagsutflykt med buss runt Vättern. 
Mer information kommer. 
Även denna sommar inbjuds till en 
längre bussresa, denna gång till 
Hälsingland 22-26 juni. Informat-
ion finns att få i kyrkan eller ring 
Reidun 0730 9190 19. 
Marianne Wågberg har under 
många år fungerat som ordförande 
för RPG och hon lämnar nu sitt 
uppdrag. Vid RPG-rådets första 
möte 2020 blev hon avtackad. Hon 
har varit en mycket uppskattad le-
dare men kommer att finnas kvar i 
vår gemenskap. TACK Marianne!! 
Du som ännu inte är medlem i 
RPG – hör av dig till Larseric Da-
nielsson tel. 013 502 53. Du vet väl 
att du kan vara stödjande medlem. 
Medlemskapet kostar 150 kr per år 

BIBELHELG I BETLEHEM 
7-8:e mars med Gerd Lindgren. 

 

Gerd Lindgren 
är en svensk 
kristen musiker, 
sångare och låt-
skrivare. 
Som sjutton 
åring började 

Gerd som sångarevangelist i 
Malmberget. Sedan december 
2014 arbetar hon som kyrkomusi-
ker i Norrahammars församling 
utanför Jönköping och där hon  
leder hon några av församlingens 
körer såsom Norrahammar Gospel 
Choir, barnkören Soul Children 
och ungdomskören Soul Teens. 
Numera kantor i Mullsjö/
Sandhems församling. Hon har 
släppt ett antal lovsångsskivor och 
instrumentalskivor samt medverkat 
i TV-serien Minns du sången. 
 

Den 7-8:e mars träffas vi för 
undervisning och samtal kring  
Tillbedjan. 
Välkomna till Betlehem. 

och då får du också den fina tid-
ningen Seniorposten, som innehål-
ler massor med information, som 
berör oss äldre. Och du behöver 
inte ha uppnått pensionsåldern för 
att vara medlem. Alla som bryr sig 
om, hur vi vill att de äldre i sam-
hället ska ha det, har möjlighet att 
påverka genom att bli medlem i 
vår pensionärsorganisation Riks-
förbundet PensionärsGemenskap. 
RPG-rådet genom Astrid Bäcklund 



 

 

EQUMENIAKYRKAN SKEDA 

Pastor:  
Åsa Nyström, 070-361 29 80 

asa.pastor.skeda@gmail.com 

 

Vaktmästare: 
Ingvar Isaksson, 070-264 18 80 

 

Ordföranden: 
Anna-Carin Pettersson, 0705630533 

Anders Öfverstedt, 070-558 71 86 
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EQUMENIA SKEDA 

Ordförande:  
Jonas Gårdstam, 073-027 30 44 

 

Plusgiro, 23 72 77 - 9 

Nying  
Tisdagar 18.15-19.30 

Johan Andersson tel. 013-870 31 

 

Scout  
Onsdagar 18.30-20.00 

Per PG Gustafsson  
tel. 070-209 48 95 

 

Konfirmation  
Fredagar 15.30-18.00 

 

X-teension 

En söndag/månad 

Åsa Nyström tel. 070-361 29 80 

 

Tonår 

Fredagar (jämn vecka) 19.00-22.00 

Jonas Samuelsson tel. 070-664 12 07 

 

 

Välkomna! 

Vill du ge en gåva till  
församlingens arbete? 

 

Bankgiro 5123 –4870 

 

Bankkonto 7214-15-167 30 

 

Swish: 1234 22 82 01 

Du hittar oss även på  
sociala medier: 

Hemsida:  
www.kyrktorget.se/
equmeniakyrkan.skeda 

 

E-post:  
equmeniakyrkan.skeda@gmail.com 

 

Facebook:  
Equmeniakyrkan Skeda 

 

Instagram: equmeniakyrkanskeda 

Skeda 
Adress: Equmeniakyrkan Skeda 

  Ingebo Salem 

  585 97 LINKÖPING 

Församlingens kontaktuppgifter: 



  

 

 

Afternoon tea 

 

Söndag den 29 mars kl. 16.00  
kommer Annika Östberg till  
Equmeniakyrkan Skeda.  
Pris för fika och föreläsning: 
100 kr/person. 
 

”Att finna hopp  
när allt känns förgäves ” 

 

Anmälan kan göras till pastor Åsa 
tel: 0703-61 29 80 el. mail: asa.pastor.skeda@gmail.com senast 
20/3. Har du missat anmälan är du givetvis välkommen ändå 

 

Equmeniakyrkan Skeda i samarbete med studieför-
bundet Bilda.  Välkomna! 

Valborgsmässoafton 

kl. 21 

Traditionellt Valborgsfirande med brasa vid 
Björkäng utmed Salemsvägen. Vårtal och vår-
sånger. Korv och chokladhjul. Fackeltåg från 
Udden. 
Arr: Skeda IF & Equmeniakyrkan Skeda 

 

kl. 22.00  
VALBORGSHÄNG I SALEM 

Trubadurhörna, fika, spel 

Välkomna! 

Nästa nummer av 
Gemenskap : 31 maj  

Manusstopp: 13 maj 


