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I huvudet på en diakon...
Apropå frimärken!
När jag var barn samlade jag frimärken 
under några år. Alla kuvert som kom i 
brevlådan blev inspekterade och högra 
hörnet revs av. Frimärken avlägsnades 
sedan från kuvertremsan, torkades och 
sattes in i album.
En tid var jag medlem i någon form av fri-
märksklubb som innebar att jag med jäm-
na mellanrum fick ett brev med frimärken 
från avlägsna länder. Ofta färgglada med 
fina motiv, antagligen inte särskilt värde-
fulla.
Idag är det inte många som samlar frimär-
ken. Postgången tar andra vägar i nutid.
Vad är då ett frimärke? Ja, en till synes 
värdelös liten papperslapp som trots sin 
litenhet ibland ger värdefulla dokument  
fri lejd till avlägsna destinationer.
Som diakon bär jag den gröna skjortan 
med en liten vit plastbit i kragen. Den  
kallas faktiskt frimärks-skjorta. Symboliken 
härrör från slaveriets tid då fångar och 
slavar ibland tvingades att bära tunga  
halsjärn. Pastorers och diakoners krage 
med den vita delen symboliserar en öp-
pen järnkrage. Den vill visa på den befri-
else som förlåtelsen ger. 
Vi är frimärkta och friköpta och genom 
Kristi förlåtelse på väg till en avlägsen  

destination.  
Vi bär ett värdefullt 
frimärke. 

Låt oss skicka många 
vykort i sommar och 
påminna oss om fri-
märkets innebörd.

Elisabeth Denison

Semestertider
Ammi: v. 25, 28, 29, 30, 31
Elisabeth: Tjänstledig i juni. 
Semester v. 27, 28, 29 och 30

Jourschema sommaren 2017
Under Ammis och Elisabeths semes-
ter finns medlemmar ur styrelsen 
tillgängliga.
Vecka Ansvarig / Mobilnr
v. 25 Ann-Charlotte Brandberg 
 0703-70 74 30
v. 28 Maria Härnborg
 0702-60 25 29 
v. 29 Helen Lilled
 0707-51 00 66 
v. 30 Håkan Kihl
 0709-24 33 30
v. 31 Lars-Håkan Lorentzon
 0709-66 19 79

Rapport från styrelsen
• Församlingen beslutade att skriva 
under uppropetsom  
kräver amnesti för våra  
ensamkommande  
barn och unga, som  
”Vistårinteut” startat. 
• Morgan Hedman har åtagit sig 
uppdraget som brandskyddsansvarig. 
Mer info och utbildning är på gång.

• Byggstarten på granntomten 
närmar sig så sakta. Församlingen 
har yttrat sig till kommunen angå-
ende mindre förändringar. Ett avtal, 
avseende placering av en mäklarbod 
på parkeringen, planerar vi att skriva  
under juni månad. 

Så här kan det komma att se ut nästa år, när vi tittar ut genom kyrkans fönster 
söderut. 

Under ett par veckor i mars-april växte trappan fram. På Valborgsfirandet var den 
fullsatt. Nu hoppas vi på fint väder så vi kan ta kyrkfikat ute. Den 3 sept firar vi 
gudstjänsten ute, inviger scenen och har knytkalas.

Ny gudstjänsttid!
Från 1 sept börjar gudstjänsterna 10.30.



Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet 15/6, Rexegården 8/6
Fredagen den 1 sept bjuder Arbetsträf-
fen in äldreboendena på kaffe, gemen-
skap och andakt.

Sommarens predikanter
• Marcus Boberg, tidigare ungdoms-
pastor
• Evert Eggelind, pensionerad  
sjukhuspastor
• Lennart Johansson, Huskvarna.  
Pastor och fd distriktsföreståndare  
i Östra Götaland.
• Hjördis Andersson, pensionerad 
Japanmissionär
• Rune Axelsson, pensionerad pastor, 
tidigare medlem, bor nu i Ulricehamn

 MAJ
25-28 tor-sön   Equmeniakyrkans  
kyrkokonferens i Vårgårda            

  28 sön 10.00   Gudstjänst på 
  kyrkokonferensen 

Samåkning till Vårgårda. Samling vid 
kyrkan kl 8. Anmälan till Elisabeth  
senast 21/5. 
Vi hänvisar till gudstjänst i Pingstkyrkan 
om man inte vill åka till Vårgårda.     

  

31 ons   Försommarresa med RPG

  JUNI

  4 sön 10.00   Gudstjänst 

Markus Boberg, Rosa-Maj Hjerpe, Kören

5 mån 18.00   Bön        

 11 sön 10.00  Gudstjänst med nattvard

Ammi Floberg, Helen Lilled

12 mån 18.00   Bön    

13 tis 16.00   Sommarträff 
Ammi Floberg

15 tor 18.00   Allsång  
- tio låtar och en andakt, se notis

  18 sön 10.00   Gudstjänst    

Evert Eggelind, Rosa-Maj Hjerpe,  
Emma Kihl 

19 måndag 18.00   Bön        

 25 sön 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

27 tis 16.00   Sommarträff  
Ammi Floberg

   JULI

  2 sön 10.00   Gudstjänst med nattvard 

Ammi Floberg, Ann-Charlotte Brandberg

  9 sön 10.00   Gudstjänst i Pingstkyrkan 

Ammi Floberg

11 tis 16.00   Sommarträff  
Rosa-Maj Hjerpe

  16 sön 10.00   Gudstjänst 

Lennart Johansson, Ann-Charlotte  
Brandberg, Lars Lilled 

  23 sön 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

25 tis 16.00   Sommarträff  
Lars & Helen Lilled

  30 sön 10.00   Gudstjänst 

Rune Axelsson, Frida och Isak Hernquist   

  AUGUSTI

  6 sön 10.00   Gudstjänst i Pingstkyrkan

8 tis 16.00   Sommarträff  
Elisabeth Denison

  13 sön 10.00  Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe 

  20 sön 10.00   Gudstjänst

Hjördis Andersson, Elisabeth Denison   
Oscar Johnsson

21 mån 17.20   SALT startar

21 mån 18.00   Bön    

24 tors 18.00   Allsång med barnkalas.  
Aktiviteter för barn från 16.30. Se notis

25 fre 11.00 Träffpunkt Equmeniakyrkan 
Kust och hav   Mandolinorkestern från 
Hönö

  27 sön 10.00   Gudstjänst 

Ammi Floberg, Ann-Charlotte Brand-
berg, Gunnar och Therese Lundberg

28 mån 18.00   Bön    

28 mån 18.00   Scout och Spårarscout 
startar    

  SEPTEMBER
1 fre 11.00   Arbetsträffen för mission 
bjuder in äldreboendena

  3 sön 10.30   Samlingssöndag med      
  friluftsgudstjänst

Ammi Floberg, Elisabeth Denison, Mu-
sikgrupp. Söndax startar 
Invigning av scenen, se notis. 
Knytkalas istället för kyrkkaffe

3 sön 16.00    Ledardag...  
... för alla våra barn- och ungdomsledare  
i Equmenia

4 mån 18.00   Bön    

5 tis 11.00   Varför kristen?  
Bibelsamtal med Jan Erixon

  10 sön 10.30 Gudstjänst med nattvard

Rune Axelsson, Helén Lilled, Emma Kihl, 
Elin Segerson

11 mån 18.00   Bön    

14 tors   Baby- och barnrytmiken startar

15 fre 15.00   Arbetsträffen för mission     

   16-17 sept     Tillsammansläger på  
   lör-sön            Sjöviksgården

  17 sön 10.30   Gudstjänst på  
                            Sjöviksgården

18 mån 18.00   Bön    

22 fre 11.00   Träffpunkt i Pingstkyrkan  
10 tips - må bättre och lev 10 år längre 
Professor Bertil Marklund

  24 sön 10.30   Gudstjänst 

Ann-Marie Svenninghed  
Elisabeth Denison, Stina Davidsson 
Insamling till Thailand

Sjövikslägret 16-17 sept
Dags för Tillsammansläger för alla 
åldrar på Sjöviksgården. Start med 
fm-fika på lördagen och avslutning 
med kyrkfikat på söndagen.
Vil man vara med enbart på lördagen 
går det alldeles utmärkt.
Mer info och anmälningslapp  
kommer upp på  
anslagstavlan  
i kyrkan.



Notiser
Välkommen till vår mötesplats ute!
Två kvällar med ALLSÅNG
10 sånger och en andakt

Tors 15 juni kl. 18 - Sommartema
Husbandet, Valborgz m.fl.

Tors 24 aug kl. 18 - Barntema
Aktiviteter för barn från 16.30
Husbandet, sånggruppen SALT m.fl.
Kalas för alla barn med bl. a. hoppborg, 
lekar, fiskdamm mm. från kl. 16.30
Alla aktiviteter för barn är GRATIS!

Fika, korv och bröd finns att köpa men 
du kan också ta med egen fikakorg.
Blir det dåligt väder flyttar vi in i kyrkan.
       
Ekonomi
 

KLÄD - OCH PRYL-
MARKNAD FÖR 
BARN - 7 okt

Startdatum för  
Equmenia
Salt - 21 aug
Scout - 28 aug
Spårarscout - 28 aug
Söndax - 3 sept
Babyrytmiken - 14 sept

Nu är det dags att anmäla sig till 
höstens Baby- och barnrytmik
Höstterminen startar den 14 september
Kl 10.30 för barn 1 – 3 år
Kl 12.30 för barn 0 - 1 år
Sopplunch serveras till självkostnadspris  
kl 11.15 – 12.30
Anmälan görs till Elisabeth Denison
diakon.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Terminsavgift: 200 kr/familj

Sommarträffar
Ännu en sommar med sommarträffar.
Tisdagarna 13/6, 27/6, 11/7, 25/7 och 
8/8 slår vi upp dörrarna, dukar fram 
enkelt fika, delar det goda samtalet, 
kanske en programpunkt och en av-
slutande andakt.     Välkomna!

Invigning av scenen 3 sept
Söndagen den 3/9 hoppas vi på varmt 
och fint väder då vi ska inviga vår nya 
scen med att fira gudstjänst ute. En  
Musikgrupp kommer att spela, Söndax 
startar och Ammi och Elisabeth med-
verkar.
Istället för vanligt kyrkkaffe kommer vi 
ha knytkalas. Mer info på anslagstavlan.

MARKUSÅRET
Under läsåret 2017-2018 gör Equme-
niakyrkan en särskild satsning som 
kallas Markusåret. Vi vill inspirera var-
andra i kyrkan till att bli ”läsare” igen. 
Tron och tilliten till Jesus Kristus kom-
mer och väcks ju genom Guds Ord. 
Därför kan vi som enskilda kristna och 
lokala församlingar få bra draghjälp 
genom att hänga på denna kampanj 
som kommer lanseras på riktigt under 
kyrkokonferensen i Vårgårda. 
I vår församling drar vi igång med en  
bibelhelg kring Markusevangeliet 
 30/9 - 1/10 och Markusåret 
 kommer också att märkas 
 på andra sätt under 
 kommande läsår. 
Hoppas du hänger på!

Vi kan nu summera församlingens eko-
nomi sep – april. Vi ser mycket som är 
positivt, framförallt att det regelbundna 
givandet, veckooffret, har fortsatt öka. 
Givandet till det gemensamma inom 
Equmeniakyrkan ökar också.
Nu står sommar och semester för dörren! 
Kom ihåg Ditt regelbundna givande!!
• Du som ännu inte använder vårt bank-
giro: Börja med ett regelbundet månads-
givande, till exempel via autogiro! Belop-
pets storlek spelar mindre roll, det är 
regelbundenheten som är det viktiga!!!
• Du som vill ge en extra gåva till utemil-
jön (scen och trappa) kan göra det genom 
inbetalning till samma konto.
Equmeniakyrkans bankgiro 218-5312
       Kassören Lars

Helgen den 13-14 maj var scoutkåren med både 
scouter och spårarscouter på hajk på Västerlanda 
scoutgård. Under ett intensivt dygn utforskade vi 
omgivningarna, lekte och hade lägerbål tillsammans. 
Scouterna byggde ett vindskydd som de sedan spen-
derade natten i, medan spårarscouterna fick sova lite 
mjukare inomhus. Hajken avslutades med en gemen-
sam fika med scouter, ledare och föräldrar innan vi 
åkte hem till Kungälv igen. 
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Adresser m.m
Equmeniakyrkan Kungälv
Utmarksvägen 3
442 39 Kungälv
0303-173 20 / 0303-106 11
www.equmeniakyrkan.se/kungalv

Bankgiro: 218-5312
Kyrkans swishnr: 1236155550

Pastor
Ammi Floberg    0706-99 01 23
pastor.equmeniakyrkan.kungalv 
@gmail.com

Diakon
Elisabeth Denison    0760-14 14 09
diakon.equmeniakyrkan.kungalv 
@gmail.com

Equmenias plusgiro: 79 77 15-0

Nästa programblad 10 sept 
Sista manusdag   21 aug

Du hittar även församlingsbladet på  
kyrkans hemsida:
www.equmeniakyrkan.se/kungalv

Vi finns också på Facebook:  
https://www.facebook.com/ 
equmeniakyrkankungalv/

Gilla vår sida och dela de arrangemang  
vi har så når vi många.

Kyrkskjuts
Nu har vi kyrkskjuts för dig som gärna 
vill komma till kyrkan men har svårt  
att ta dig dit. 

Kungälv
Karin  Hedman           0708-723169
Björn Person             0707-286002

Romelanda
Marcis Morgensterns   0703-390241
Martin Martinson     0705-713929 

Ytterby
Bo Olofsgård              0706-293310

KUNGÄLV

Tack alla
för omsorg och omtanke, gåvor 
och blommor vid vår älskade  
Nils Hjerpes bortgång.

Rosa-Maj  
och barnen med familjer

Församlingsboken
Utgångna på egen begäran
Frida Hedman
Hege Garelius

Barnvälsignelse
19 februari - Lilly Wigenius   dotter 
till Emilie och Johan Wigenius 
12 mars - Ida Björk dotter till Hanna 
och Samuel Björk
19 mars - Malte Wasell son till Julia 
Carlén och Viktor Wasell

Begravning
Nils Hjerpe begravningsgudstjänst i 
Equmeniakyrkan Kungälv 19 maj.

Födda
30 april föddes Noak, son till Frida 
och Isak Hernquist


