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Se aktuellt program och läs mer på

Se aktuellt program och läs mer på

EFS missionsförening
Floby- Göteve

Gudstjänster och samlingar hålls i:
Kyrkans Hus, Floby 
Göteve missionskapell
EFU-stugan Göteve

Bankgiro: 5836-9646
Swish:  123 452 8055 

Ordförande missionsföreningen:
Gudrun Nilsson 
gudrun.d.nilsson@gmail.com

www.efustugan.se 

Föreningen har samverkansavtal 
med Floby pastorat vilket bl. a 
innebär att EFS svarar för ett antal 
av Floby församlings gudstjänster
och bidrar med ideella insatser
i församlingens övriga verksamhet.
www.svenskakyrkan.se/floby

Vi samarbetar med studieför-
bundet SENSUS 

Warenbergskyrkan
EFS Falköping

Warenbergsgatan 15
521 33 Falköping

Bankgiro: 5049-3576
Swish: 123 553 11 08

Präst i Warenbergskyrkan: 
Per-Erik Aronsson

073-71 39 535
pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se

Ordförande  
EFS Warenbergskyrkan:

Anna-Karin Ahlgren
ahlgrenannakarinq13@gmail.com

www.warenbergskyrkan.se



FörlovningsringarFörlovningsringar

Jag och min fru har i våra förlovningsringar ingraverat inte 
bara datum, år och namn, utan även ett bibelord. Vi valde 
några verser ifrån Psaltaren 46: Gud är vår tillflykt och vår 
styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi 
inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, 
om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid 
havets uppror… Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är 
vår borg. (Ingraveringen är ”Ps 46:2–4, 12”). 

    Det där bibelordet har jag efter förlovningen återkom-
mit till många gånger, inte bara därför att vi prövats i vårt 
äktenskap flera gånger, utan att jag även av livet i stort 
prövas. I dessa tider då hela jorden skälver och många 
människor är i och upplever nöden pga. viruset så är det 
väldigt styrkande att veta att Gud är vår tillflykt och vår 
styrka…som aldrig svikit.  
 
   Vi lever i den apokalyptiska tiden (grek. ”apokalypto” – 
avslöja, uppenbara). Den tid där det ”avslöjas” och ”uppen-
baras” vad som består och vad som inte består. Avgudarna 
är beroende av att vi tror på dem, det är så de existerar. 
Gud existerar inte pga. att vi tror på Honom, Han existerar 
av sig själv, hans namn är ”jag är”. Han är den som ”är”.  
Han ”är” både i glädje och i sorg.  

   Sommaren är en tid av vila för många av oss. Vi har 
möjlighet att även denna sommar få vila. Jag tar på min 
vigselring och vilar med orden: Gud är vår tillflykt och  
vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Glad sommar!

Per-Erik Aronsson, präst i Warenbergskyrkan.

 



PPå gångå gång
EFU-stugan, warenbergskyrkan

PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET lever vi under restriktioner och tydliga direktiv 
från myndigheterna att iaktta försiktighet vid samlingar och möten. Det finns  
anledning tro att det kommer att fortsätta så i veckor och rent av månader,  
innan vi kan återgå till mer normala verksamheter igen. Detta påverkar 
naturligtvis verksamheten under sommaren vid EFU-stugan. 

På grund av 50-personersgränsen är Scouternas vårfest och midsommarfirandet 
inställt. Scoutinvigningen kommer att ske vid scouternas egen samling den  
15 maj. Gudstjänsten på Pingstdagen är också inställd. 

De planerade tipspromenaderna i maj utgår men kan anordnas senare med kort 
varsel om förutsättningarna ändras. Gudstjänster från och med den 14/6 och 
framåt samt tipspromenader under augusti räknar vi med att kunna genomföra 
som planerat, dock utan servering och med råd och anvisningar om att hålla 
avstånd och undvika trängsel.  
Ändringar kan ske med kort varsel. Meddelas på respektive hemsidor  
och i predikoturerna.

TIPS PÅ DIGITALA GUDSTJÄNSTER OCH BÖNESAMLINGAR
Gudstjänster i TV, Sveriges radio och närradion.
EFS I VÄSTSVERIGE 
Morgonbön: mån-fre. Mer info www.efsvast.se 
Direktsänd bön: torsdagar kl 11.00. www.efsvast.se
EFS
Morgonbön: mån- fre kl 10.00. www.facebook.com/efs.nu 
Gudstjänst söndagar: www.efsplay.se  
 

TIPSPROMENADER PÅ 
EFU-STUGAN
Start 18.00 – 19.30
10, 17 ocH 24 augusti
Arr: EFS Floby-Göteve, Göteve 
Hembygdsförening, EFU-stugan

KVINNOFRUKOST  
19 september
9.00 Kyrkans hus Floby
Heliga danser
Ulla-Stina Nyman m fl
Anmälan senast onsdag 16/9 till: 
floby.pastorat@svenskakyrkan.se
eller tel: 0515-723880
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PPå gångå gång
warenbergskyrkan

FÖRSAMLINGSDAG PÅ 
SEGOLSTORP

Lördag 19 september  
Församlingsdag på Segolstorp, 
en läger- och församlingsgård 
i närheten av Torsöbron vid 
Vänerns kant. Segolstorp är en 
naturskön plats vid  
Vänern med badplats, det 

finns fina ytor både inomhus och utomhus för aktiviteter. Dagen fylls av 
gemenskap, mat, glädje och lovsångsmässa på kvällen.  
   Vi samlas kl.09.00 på pendelparkeringen vid McDonalds Falköping för 
samåkning i bilar. Var och en tar med fika för dagen och något att grilla 
till lunch. Grillar finns på plats. Kvällsmat ordnar vi gemensamt så detta 
behöver du inte ta med. Vi åker hemåt ca kl.20.30.  
 
Alla som vill åka med är välkomna, du behöver inte vara medlem i 
Warenbergskyrkan. 
Kostnad: 200 kr/vuxen, barn 0–18 år gratis.  
Betalning till: Bg 5049–3576 märk med ”Segolstorp och ditt namn”. 
Kvällsmaten betalas på plats. 

Anmälan och frågor till Per-Erik Aronsson, präst i Warenbergskyrkan, 
073-71 39 535 eller pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se  
SENAST 11 SEPTEMBER.

LISA LERMAN

Vi har förmånen att Lisa Lerman kommer till  
Warenbergskyrkan 17–18 okt. Lisa är kantor, inspiratör 
i OAS-rörelsen och ansvarig för lovsång och musik i 
OAS-rörelsen. Hon kommer att inspirera, utrusta  
och undervisa oss i lovsång.  
Boka redan nu in dessa datum.  
Mer info efter sommaren.
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GEMENSAMT SOMMARPROGRAMGEMENSAMT SOMMARPROGRAM
efs falköping, floby-göteve & warenbergskyrkan

SÖNDAG 2/8 8:e sön e tref 
Warenbergskyrkan 
10.00 Gudstjänst 
Predikan: Edvard Fredén

SÖNDAG 9/8 9:e sön e tref 
EFU-stugan  
10.00 Gudstjänst, 
Predikan: Se hemsidan 
(Falköping ansvarar)

AVSLUTNINGSHELG EFU-STUGAN
LÖRDAG 22/8 
18.00 Temakväll om Noréa -  
missionsorganisation som  
arbetar med att missionera  
och evangelisera via media.
Talare: Missionsledare David Castor. 
(Floby-Göteve ansvarar)

SÖNDAG 23/8 11:e sön e tref 
EFU-stugan  
15.00 Gudstjänst & sommaravslutning
Predikan: David Castor 
(Falköping ansvarar)

TORSDAG 21/5 Kristi Himmelfärdsdag 
Scouternas vårfest INSTÄLLT

TISDAG 26/5  
Warenbergskyrkan 
19.30 Bön

SÖNDAG 31/5 Pingstdagen 
Gudstjänst EFU-stugan INSTÄLLT 

SÖNDAG 7/6 Heliga Trefaldighets dag 
Warenbergskyrkan 
10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan: Per-Erik Aronsson

SÖNDAG 14/6 1:a sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
10.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan: Per-Erik Aronsson  
Sång: Lovsångsteam  
(Falköping ansvarar)

FREDAG 19/6 Midsommarafton 
Midsommarfirande EFU-stugan 
INSTÄLLT

SÖNDAG 28/6 3:e sön e tref 
EFU-stugan 
18.00 Gudstjänst 
Predikan: Bengt-Åke Öhgren 
(Floby-Göteve ansvarar)

SÖNDAG 5/7 4:e sön e tref 
Warenbergskyrkan 
10.00 Närradiogudstjänst 
med nattvard
Predikan: Per-Erik Aronsson

SÖNDAG 12/7 Apostladagen 
EFU-stugan  
18.00 Gudstjänst
Predikan: Per-Erik Aronsson 
(Falköping ansvarar)

SÖNDAG 26/7 Kristi förklarings dag 
EFU-stugan  
18.00 Gudstjänst
Predikan: Gert Alnegren  
(Floby-Göteve ansvarar) 
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GEMENSAMT SOMMARPROGRAMGEMENSAMT SOMMARPROGRAM GEMENSAMT SOMMARPROGRAMGEMENSAMT SOMMARPROGRAM
efs falköping, floby-göteve & warenbergskyrkan

SÖNDAG 30/8 12:e sön e tref
Floby kyrka  
10.00 Gemensam  
pastoratsmässa, 
Välkomnande av församlings-
musiker Jenny Nilsson, sång

SÖNDAG 30/8 12:e sön e tref 
Warenbergskyrkan  
10.00 Gudstjänst
Predikan: Sebastian Holmgren

TISDAG 1/9  
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön

SÖNDAG 6/9 13:e sön e tref 
Warenbergskyrkan  
10.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per-Erik Aronsson

TISDAG 8/9  
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön

SÖNDAG 13/9 14:e sön e tref
Kyrkans hus Floby 
14.00-17.00 Kyrkornas dag 
14.00 Ekumenisk gudstjänst, 
Matilda Nyman, Jenny Nilsson, 
sånggruppen Falan 
15.00-16.00 Kakbuffé 
16.00 -18.00 Uteaktiviteter

TISDAG 15/9  
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön
 
ONSDAG 16/9  
Warenbergskyrkan  
18.30 Alphakurs start 
Läs mer på sida 8.

LÖRDAG 19/9  
Warenbergskyrkan  
Församlingsdag på Segolstorp, 
Mariestad. läs mer på sida 5

TISDAG 22/9  
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön

SÖNDAG 27/9 16:e sön e tref 
Warenbergskyrkan  
10.00 Gudstjänst
Predikan: Sandra Flensén

TISDAG 29/9  
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön
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Under våren 2020 har scouterna valt 
att pausa den minsta gruppen. Till 
detta fanns det olika skäl. Dels att vi 
i den gruppen hade ledare som var i 
eller nära riskgrupper och därför bör 
begränsa sina sociala kontakter. Dels 
att dessa barn är mer i behov av hjälp 
där det krävs närkontakt med barne 
och dels att om vi pausade denna 
grupp skulle vi bli färre än 50 person-
er totalt. Vi resonerade kring de två 
andra grupperna också men landade 
i att så länge skolorna är öppna har vi 
vår verksamhet igång.

Vi valde också att lägga om vårt 
program så vi inte har gemensam 

matlagning, vi försöker jobba i våra 
patruller så mycket som det går och 
inte ha för många samlingar i stor 
grupp. All verksamhet är utomhus.  
Vi insåg också att hajken tillsammans 
med Svenska kyrkans unga inte skulle 
vara genomförbar. Där har vi istället 
valt att genomföra Världens Kortaste 
Hajk.  Hajk på 2,5 timme, lekar, mat, 
andakt och lägerbål, allt man kan 
önska sig på en hajk.

Scouterna kommer att få invigas i år 
men tyvärr inte med pompa och ståt 
och publik. Vi kommer ha en festlig 
avslutning med invigning. Det får bli 
en kväll bara för våra scouter.

ALPHAKURS I WARENBERGSKYRKAN

Onsdagen 16 september kl.18.30-20.45  
Start av Alphakurs i Warenbergskyrkan.  
Första kvällen är en prova-på-kväll (kostnadsfri).  
Vi kommer sedan träffas 10 onsdagar och lördag 7 november. 
Kostnad för mat är 50kr/kväll.  
 
Anmäl dig helst senast 11 september till: 
Per-Erik Aronsson, präst i Warenbergskyrkan, 073-71 39 535  
eller pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se.  
 
Livet är värt att utforska!
Mer info om Alphakursen på warenbergskyrkan.se.

SCOUTERNA BÖRJAR 
DEN  28 AUGUSTI 

INFORMATION OM SCOUTER UNDER VÅRTERMINEN 2020
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