
Aktuellt i Valsätrakyrkan  
November 
Lör 6 kl 15 Andakt i Allhelgonatid

En enkel minnesandakt med ljuständning inför 
Allhelgonahelgen.

Sön 7 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

Tor 11 kl 19 Föredragskväll om apologetik
Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen, 
berättar om hur man kan förklara och försvara kristen 
tro. Drop-in-fika från 18.30. I samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

Lör 13 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap. 
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.

Sön 14 kl 10 Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Andreas Christoffersson
Sång och musik av studenter

kl 12 Församlingsmöte (inleds efter kaffet)

Sön 24 kl 10 Gudstjänst
Sven Wingren, Sjukhuskyrkan

Fre 26 kl 19 Våffelcafé
Hanna och Ella Christoffersson med band. Musik, våfflor, fika 
och gemenskap.

Sön 28 kl 10 Adventsgudstjänst
Andreas Möller, Anna Efverström

December 
Tor 2 kl 19 Kvällsandakt

En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Lör 4 kl 10-14 Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika och mycket mer.

Sön 5 kl 10 Gudstjänst
Aron Petersson (pastorskandidat THS), Andreas Möller

Lör 11 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap. 
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.

Sön 12 kl 10 Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Tryggve Strömgren

Sön 19 kl 10 Gudstjänst
Klara Avaheden, Ulf Bergström
Sång av kören Rediviva

kl 17 Lyktvandring
En vilsam vandring med ord att reflektera över inför 
julen. Du går själv eller tillsammans med andra och 
kommer fram till en eld där vi delar gemenskapen och 
kanske några tankar. Start vid Pattons hage kl 
17-17.30. Längd ca 2 km.

Fre 24 kl 10 Julfika före julkrubban. Saft, pepparkakor och kaffe/te.
kl 11 Samling kring julkrubban.
kl 23 Julnattsgudstjänst med julevangeliet, sång och 

julstämning!

Sön 26 kl 10 Gudstjänst 

Återkommande i veckorna: 
Tisdagar jämna veckor 10.00 Bibelstudium
Varje tisdag kl 18.00 Vesper - kvällsbön med läsning ur 

Psaltaren och Nya Testamentet
Varje tisdag kl 19.00 Rörelse till Guds ära - enkel dans till 

lovsång
Varje torsdag 10.00 Torsdagskaffe
Varje söndag efter gudstjänsten Kyrkkaffe
Fredagar 14.00 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program. Scouter, 
tonårsverksamhet med mera enligt schema. 
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda. 
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18 månader… 

Det är nästan svårt a, ta in, men 
senaste gången vi gav ut e, 
programblad gällde det februari-
mars 2020. Nu, e;er e, och e, 
halvt år av pandemi och 
begränsningar, börjar livet så små, 
återgå @ll mer av det vi känner igen 
sen @digare.  

Vi har lärt oss mycket under den 
@d som gå, - om oss själva, om 
hur man skyddar sig mot virus, om 
hur man kan mötas online och inte 
minst om ensamhet. Den @d som gå, sä,er naturligtvis spår, och vissa 
saker vi lärt oss kommer vi säkert fortsä,a prak@sera. Dessutom är det inte 
rik@gt över ännu - vi har inte helt gå, i mål, och behöver forDarande ge 
varandra lite extra utrymme. I kyrksalen finns platser där det går a, si,a 
med lite mer avstånd, och i cafeterian finns e, par bord som fyller samma 
funk@on. Så får vi mötas, med omsorg om varandra. 

Det nyrenoverade köket är förstås e, glädjeämne, och vi hoppas på många 
trevliga fikastunder med vik@ga samtal framöver. Vi kommer kunna erbjuda 
ak@viteter för de små under gudstjänsId. Och det kommer bli både 
musikcafé och julbasar. Trots allt återvänder livet så små, @ll mer normala 
gängor. Det är värt a, tacka Gud för!  

Pastor Andreas

November-december 2021  
i Valsätrakyrkan

Grön kyrka drar i handbromsen och växlar upp! 
Grön kyrka är ett nationellt nätverk av församlingar och kyrkor i hela Sverige som vill 
arbeta för en hållbar värld. 

Equmeniakyrkan har nyligen haft Kyrkokonferens. Här kommer en liten rapport. 
Konferensen gav hög prioritet åt frågor om klimat och hållbarhet. Med stor 
majoritet beslutade konferensen att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge. Vi 
är i ett sådant läge helt enkelt. 

Ett viktigt beslut fattades - som inte får stanna vid välformulerade ord. 

Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatarbetet, som 
konkret ska visa hur Equmeniakyrkans klimatarbete ska bedrivas. 

Fem områden ska vara vägledande i framtagandet av handlingsplanen:  
- Teologisk fördjupning och bön, samt inhämta kunskap från vetenskapen. 
- Utgångpunkt för omställningsarbetet är den lokala församlingen. 
- Bildningsinsatser om klimat och hållbarhet ska genomföras på alla nivåer i 
kyrkan.  
- Växthusgaser: Vi är med och skapar den förändring som vi vill se i samhället. 
Som nationell kyrka minskar vi våra utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 
2030. Det gäller transporter/resor, energianvändning för lokaler, konsumtion 
mm. Församlingar och församlingsmedlemmar uppmuntras göra motsvarande. 
- Omställningsarbetet sker i bred samverkan med Equmenia, Sveriges Kristna 
Råd, Diakonia och våra systerkyrkor. 

Hur angår det här oss? Fundera på saken. Kom gärna med idéer. 

För Valsätrakyrkans Grön kyrka-grupp 
Åsa Herrmann


