Vallakyrkan
Vallakyrkan 13 september - 13 december 2020

Höst
I dag har jag gå
på gator av guld!
Bladguld
alm – kastanj – lönnbladsguld
Vad Du har gjort naturen vacker
Du skapelsens Herre
och det sägs a det är ännu vackrare
på andra sidan
där min själ hör hemma

Text Ulla Wijk, Österlen

Församlingsbok

Hemgångna: Två församlingsmedlemmar har lämnat det här livet.
Ty ingen lever för sin egen skull och ingen dör för sin egen skull.
Om vi lever, lever vi för Herren och om vi dör, dör vi för Herren.
Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Rom. 14:7 – 9

Två medlemmar har välkomnats.

För barn och ungdomar i Vallakykan VKU
Scout torsdagar 17.30 – 19.00 För Dig mellan 7 och 12 år.
Höstupptakt den 17/9.
Ingen scoutsamling 29/10, höstlov. Terminens sista samling 12/11.
Kontaktperson Torbjörn Sandell. Tel. 076 7715122
Ring eller skicka sms till Torbjörn så får du mer info.

Det handlar om TRO
På infartsskyltarna till Degerfors och på banderoller står det ”Tro på det”. Det är
en viktig uppmaning.
Visserligen så handlar det om vårt fotbollslag och deras möjlighet att gå upp i
högsta serien. Glädjande nog verkar det också vara helt möjligt, att det blir en
verklighet. De spelar väldigt bra och det är bara synd att vi inte får komma in på
Stora Valla och se dem i verklighet. Vi tror absolut, att det är möjligt att det blir
allsvenskt spel igen.
“Tro på det” är också en uppmaning, som är helt gångbar i Vallakyrkan. Tro på
Gud. Den goda guden, som Jesus visade oss på genom sina berättelser och
handlingar. En Gud som vill oss väl. Det är i verkligheten den utmaning, som
presenterats på olika sätt under 153 år i Missionskyrkan/Vallakyrkan,
Degerfors.
Då handlar det om en Gud som älskar oss och bryr sig om oss. Inte en Gud som
syns och som vi kan ta på, men en Gud som, precis som vinden, kan upplevas.
Något som kan vara en övertygelse, på gränsen till säkert, men ändå handlar om
en TRO.
Ibland pratar vi om barnatro. För barnet är det många gånger ganska självklart att
det finns en Gud. I barnets funderingar är det kanske en gubbe, som sitter på
molnkanten och ser ner på oss. Ett barn förklarade det enkelt för sina föräldrar:
- Lillebror vet mest om Gud, för han har inte varit här så länge.
Risken finns att vi krånglar till det enkla mer, ju äldre vi blir. Ska vi träffa
kungen så klär vi oss fina och tänker noga igenom vad vi ska säga. Ja, det kanske
räcker med att vi ska gå på fest.
Men Gud har inga stora krav på oss. Vi duger precis som vi är! När Jesus möter
den blinde tiggaren så frågar han: -”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Den
frågan ställer Gud till dig i dag också.
Du får inte alla dina problem lösta. Du blir inte rik. Du slipper inte ifrån
sjukdomar eller andra prövningar. Men Gud vill vara med dig i allt, till och med
den dag, när du lämnar detta livet för att möta en annan verklighet.
Din tro räcker.
Gud som haver är en bön, som innehåller det mesta och det viktigaste i all sin
enkelhet.
Svårare är det inte att tro. Därifrån kan vi lära känna Gud bättre.
Våga tro på det!

Ulf Sveningson, Pastor i
Vallakyrkan

Här följer en programplanering t.o.m. 13 december. Den
kan förändras utifrån det läge som råder. Det senaste kan läsas i
predikoturer samt på hemsidan, vallakyrkan.com
Förändringar sen förra Bladet: Tillsammanshelgen 19/9 – 20/9
är inställd.
Aktiviter, som ställs in under hösten är: Tårtkalaset för Världens Barn
och julbordet första advent.

SEPTEMBER
Sönd 13/9 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 1
Sönd 20/9 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 3
Tisd 22/9 18.00 Promenadkväll. Se mer info i Bladet
Sönd 27/9 OBS! 10.00 Kyrkkaffe 11.00 Gudstjänst. Vi deltar digitalt i
Equmeniakyrkans kyrkokonferens, som pågår den 18 – 27 september.
Grupp 4

Söndagen den 27 september kl. 11.00
gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter – livesänd
På gudstjänsten predikar Sofia Camnerin. I denna gudstjänst avskiljs biträdande
kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst samt missionär, vilka finns på plats i
huvudgudstjänsten. De som har internationella uppdrag eller skall ut i
vägledningsåret samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer
gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i
församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.
Hela Equmeniakyrkan uppmuntras att delta i dessa gudstjänster via webben så att
vi ännu fler än vanligt kan omsluta de som går in i olika uppdrag och tjänster i
förbön och omtanke.

Walk and Talk tisdagar kl 9.30 Promenad och kl. 10 – 12 CaféGemenskap
Varje tisdag förmiddag t.o.m. den 8 december.
Stickcafé onsdagar kl. 16.00
Höstens första träff är den 16/9. Därefter onsdagarna 30/9, 14/10, 28/10, 11/11,
25/11 samt den 9/12.
Snickerboa i samband med stickcaféet, onsdagar kl. 16.00.
Kontakt Finn Hansen.
Vallaträffen onsdagar kl. 14 – 16 med program, andakt, servering,
gemenskap och samtal.
7 oktober
4 november
2 december
Andrum. En stund i stillhet och bön flyttas fr.o.m. den 13 sept. till kl. 9.30 på
söndagar, innan gudstjänsten.
Refill är den 10/10, den 14/11 samt den 12/12. Kravlösa lördagskvällar för
stillhet, återhämtning och påfyllnad. Samlingarna börjar kl. 18.00 och håller på
ca 45 minuter.
Sång-och musikstund på Letälvsgården lördagarna den 3/10 samt
den 14/11 kl. 14.00.
Kören Laudate övar onsdagar kl. 19.00 Körledare Bo Borslehag och
Karin Ågren.
Promenadkvällar Tisdagen den 22 september och torsdagen den 29 oktober
kl. 18.00 är Du välkommen på en kvällspromenad. Ca 1½ timme i lugnt tempo,
där alla kan vara med! Vi samtalar om aktuella frågor och avslutar vandringen
med några kvällstankar.
Expeditionstid: Onsdagar kl. 17.30 – 18.30. Kontakta pastor och kom överens
om en tid. Tel. 0707- 508775
Församlingsstyrelsen sammanträder: 29/9, 22/10, 24/11 och 15/12 kl. 18.00 i Vallakyrkan.
8/10 kl. 17.00 tills. med Pingstkyrkan.

OKTOBER
Lörd 3/10 15.00 – 17.00 Vi möts på Kvarnberg.
En eftermiddag att mötas och minnas. Se mer info i Bladet.
Sönd 4/10 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 5
Lörd 10/10 18.00 Refill. Se mer info i Bladet.
Sönd 11/10 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson.
Sång Maria Olsson och Sten-Åke Frost.
Grupp 6
Sönd 18/10 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 7
Tisd 20/10 18.30 Tisdagsträff. Gun-Britt Finnström och Bo Borslehag
berättar om och sjunger sånger med texter av Dan Andersson.
Sönd 25/10 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 1
Torsd 29/10 18.00 Promenadkväll. Se mer info i Bladet
Lörd 31/10 Alla Helgons dag 10.00 Gudstjänst med ljuständning.
Ulf Sveningson.
Grupp 2

NOVEMBER
Sönd 1/11 Samlingen Andrum utgår. Ingen gudstjänst i Vallakyrkan.
Sönd 8/11 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Örjan Samuelsson predikar
och sjunger.
Grupp 3
Lörd 14/11 18.00 Refill. Se mer info i Bladet.
Sönd 15/11 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 4
Tisd 17/11 18.30 Tisdagsträffen
Sönd 22/11 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 5
Sönd 29/11 Första advent 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst.
Ulf Sveningson.

Grupp 6

DECEMBER
Sönd 6/12 Andra advent 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst.

Grupp 7

Lörd 12/12 18.00 Refill. Se mer info i Bladet.
Sönd 13/12 Tredje advent 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst.
Ulf Sveningson.
Grupp 1

Vallakyrkans
vision

Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap
och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
Mark 10:51 och Luk 18:41
Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill
besöka vår kyrka.

Här kan Du ta del av predikotexterna fr.o.m. 13 september
t.o.m. den 6 december 2020,om Du vill förbereda Dig inför
söndagarnas gudstjänster i Vallakyrkan eller på annan plats.

13/9 Joh 17:18-23 Enheten i Kristus
20/9 Luk 10:38-42 Ett är nödvändigt
27/9 Ev text Mark 5:35-43 Döden och livet
4/10 Joh 1:47-51 Änglarna (Den helige Mikaels dag)
11/10 Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen
18/10 Mark 2:1-12 Trons kraft
25/10 Matt 13:53-57 Att leva tillsammans
31/10 Luk 6:20-26 Helgonen (Alla helgons dag)
8/11 Ev text Joh 12:35-43 Frälsningen
15/11 Filipperbrevet 3:20-4:1 Vaksamhet och väntan
22/11 1 Kor 15:22-28 Kristi återkomst
29/11 Matt 21:1-9 Ett nådens år (Första advent) Årgång 1
6/12 Ev text Luk 21:25-36 Guds rike är nära

I Coronatid
Många kyrkor stängde ned sin verksamhet i mars när Covid -19 slog till på
allvar. Vi funderade mycket i Vallakyrkan, men valde att fortsätta med det mesta
av vår verksamhet. Men anpassade den efter förutsättningarna.
Vi är jätteglada över att vara i Vallakyrkan, som har en planlösning med många
skjutväggar, som vi har kunnat öppna upp. Därför kan vi hålla fysisk
distansering, men ändå mötas till gemenskap, samtal och gudstjänster.
De, som har känt sig krassliga har stannat hemma och därmed bidragit till att vi
har kunnat känna en trygghet i våra möten och samlingar.
Under hösten fortsätter vi på samma sätt. Nu vet vi att det fungerar.

Ekonomi under Coronatiden
Många i Vallakyrkan har överföring till Vallakyrkan vecko- eller månadsvis,
vilket är jättebra. Vi behöver även stödet från dig, som i vanliga fall brukar lägga
din gåva i kollekten på söndagens gudstjänst.
Eftersom Vallakyrkan verksamhet finansieras med frivilliga gåvor, så är det
viktigt, att vi alla hjälps åt också under denna period, när färre besöker kyrkan.
Kanske läser du detta, som inte tidigare brukat ge en gåva till Vallakyrkan, men
som tycker att det är viktigt att kyrkan finns.
Då är vi tacksamma för ditt bidrag, regelbundet eller tillfälligt. Du kan ge din
gåva via swish 123 228 94 03 eller via bankgiro 519 – 4493.

Tömningen av Kvarnberg har påbörjats. En del
körs till Vallakyrkan och en del till återvinningscentralen.
En planeringsgrupp ser över hur vi går vidare med övriga inventarier.

P.S. Du kan också läsa församlingsbladet på Vallakyrkans hemsida
vallakyrkan.com Med reservation för ändringar i programmet se
predikoturer och/eller hemsida. Pressstop den 25/11. Kontakta mig,
Gun Hävert, om Du har något, som Du tycker ska vara med i församlingsbladet.

1939 - 2020

Först var namnet sommarhemmet. Sedan blev det fritidsgården Kvarnberg.
Ja, många är det som har goda minnen och upplevelser från Kvarnberg.
Gudstjänster, andakter, hajker, läger, bröllopsfester, midsommarfester,
konfirmationsavslutningar, söndagsskolfester, trädgårdsarbete, vårstädningar,
sommarcafé, våffelkvällar, musikkvällar, uthyrningar av alla de slag. Ja, listan
kan göras lång.
Och vi minns med tacksamhet tiden med och på vår sommargård!

Vad minns Du? Och vad vill Du dela med Dig av?
Kom med till Kvarnberg lördagen den 3 oktober kl. 15 – 17.
Vi möts utomhus. Så kläder efter väder och eget fika om Du vill.
Samlingen inleds med lite historik. Därefter lämnas ordet fritt.
Tiden begränsas till 3 minuter per talare.
Vi umgås och trivs tillsammans och avslutar samlingen med en
ceremoni vid flaggstången.
Välkomna!

Vallakyrkan & VKU

Herrgårdsgatan 4
693 31 Degerfors

Pastor och föreståndare:
Ulf Sveningson 0707-508775
Exp.tid: onsdagar 17.30-18.30
Kontakta pastor och kom överens om
en tid.

Gåvor till församlingen samt
Minnesgåvor:
Pg 36 61 80-8
Bg 519-4493
Församlingens Swish-kontonr:
123 228 94 03

Församlingens ordförande:
Anna-Lena Sandell 0708-738732
E-post: annsan469@gmail.com

Kassör:
Thomas Forsling 070-5863258
E-post:
ekonomi@vallakyrkan.com
Lokalbokningar:
Sigrid Hurtig 073-2299733

Hemsida:
www.vallakyrkan.com
E-post:
vallapastor.ulf@gmail.com
info@vallakyrkan.com

