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Vi flyttar ut...



Pastorns sida...
Om livet leker eller världen rämnat, 
så vill jag tro att Gud är med.                                                             
Sommar och semester beskrivs ofta som sol, 
glädje, äventyr och vila. För många har säkert 
denna sommar inneburit just detta och det 
är härligt. Men för andra har sommaren inne-
burit besvikelser och motgångar, ja för några 
har t.o.m. världen rämnat, på ett eller annat 
sätt. För några har kanske det mest fantas-
tiska hänt, just denna sommar. Detta innebär 
att vi kan ha lite olika behov inför hösten som 
kommer. Så är det ofta. Vi har olika livserfa-
renheter och befinner oss i olika livssituatio-
ner. Samtidigt så kan vi, trots olikheter och 
olika behov, (eller kanske just därför), få bety-
da mycket för varandra. Alla behövs och allas 
erfarenheter behöver få rymmas. Jag hoppas 
därför att det i vår kyrka finns rum för både 
glädje och sorg, stillhet och livaktighet, tvivel 
och tro, motgång och framgång.  Ja, jag hop-
pas att vi ska kunna känna oss hemma i vår 
församling oavsett om vi är unga eller gamla, 
trötta eller pigga, kyrkvana eller kyrkovana, 
sjuka eller friska. 
Att ge utrymme för livet i dess mångfald, det 
hoppas jag att vi vill sträva mot i vår försam-
ling i höst och framöver! Så låt oss försöka 
se varandra som dem vi verkligen är, lyssna 
till varandras erfarenheter, bemöta varandra 
varligt, men uppriktigt, inspirera och stötta 
varandra i ord och handling. Låt oss söka Gud 
tillsammans och arbeta för en helare jord och 
ett varmare samhälle, i Jesu efterföljd! Ja, låt 
oss hjälpas åt att bära varandras bördor och 

dela varandras glädje-
ämnen! Om livet leker 
eller världen rämnat, 
så vill jag tro att Gud är 
med.
Med hopp om en fin 
höst i gemenskapens 
och hoppets tecken!
Ammi Floberg

rapport från styrelsen
Församlingen har tecknat ett avtal med 
Ikano Bostad avseende uthyrning av 
mark till en mäklarbod, på parkeringen. 
Boden är nu på plats och ska användas 
av Ikano för marknadsföring. Ikano kom-
mer att inbjuda till ”events”, som plane-
ras i samråd med församlingen. 
Övrigt grävarbete som pågår, ansvarar 
Kungälvs kommun för. Ikano har inte 
påbörjat sitt arbete ännu. 

Styrelsen kommer att teckna avtal med 
ett parkeringsbolag avseende tillsyn av 
parkeringsplatsen. En arbetsgrupp ska ta 
fram förslag på hantering av parkerings-
tillstånd mm. Information kommer. 

Golven en trappa ner har fått ny matta 
och det lilla köket är under omdaning. 
Därefter hoppas vi hitta en hyresgäst till 
den yttre lokalen. 

Det finns ett stort engagemang i försam-
lingen gällande våra ensamkommande 
ungdomar och deras utsatta situation 
när de blir 18 år. Styrelsen har fått för-
samlingens uppdrag att skicka ett brev 
till Kommunstyrelsen i detta ärende. 

Ekonomi
Nu har vi precis passerat 31 augusti och 
vi står i begrepp att göra bokslut. Jag kan 
säga så mycket att det vårt regelbundna 
givande har ”fungerat” över sommaren. 
Som kassör känner jag stor tacksamhet 
för det och jag hoppas att vi alla låter oss 
uppmuntras och sporras. Det är vi tillsam-
mans!
Vi har ännu inte sett någon riktig bygg-
start på Ikanotomten, men en ”säljbod” 
har fått plats i hörnet på vår parkering. 
Den ytan hyr vi alltså ut.
Än en gång TACK TILL ALLA GIVARE –  
STORA SOM SMÅ!
Kassören Lars



BIBELHELG 30 sept-1 okt
Tillsammans med equmeniaförsam-
lingarna i Surte och Älvängen  
(Älvängen endast lördag) har vi en bi-
belhelg här i Kungälv.
Lördag kl. 15.00-18.00 Bibelstudium 
kring Markusevangeliet med Ammi 
Floberg. Leif Jöngren och Berit Scott 
medverkar också. Fika.
Söndag kl.10.30 Gudstjänst med natt-
vard. Tema: Markusevangeliet. Berit 
Scott. Ammi Floberg

Mat & Prat
utifrån Markusevangeliet
17.30 Soppa o macka – drop-in
18.30 Samtal 
19.45 Enkel nattvardsandakt
tisdag 17 oktober EFTERFÖLJELSE
Jesus säger: Följ mig! Är vi beredda att 
gå?
tisdag 21 november EFTERFÖLJELSE
Är det verkligen lättare för en kamel 
att komma igenom ett nålsöga än för 
en rik att komma in i Guds rike?

Kom hela kvällen eller  
på de delar du  kan  
och vill vara med på!

23 okt kl 18.00
Kareby och Romelanda församlingar  
presenterar:

Luthers ungar 
- en musikal för alla åldrar  
av Karin Runow.
Medverkar gör Karebyklangen & Teen Voice 
och musiker och solister.

MarKuSÅrEt  
lÄS MarKuS -  
MÖt JESuS                                                                                                                  
Om du vill läsa Bibeln 
är Markusevangeliet 
bra att doppa tårna i. Om du redan läst 
mycket är Markusevangeliet perfekt för 
en djupdykning. Markus är det äldsta 
och kortaste evangeliet. Fullt av det 
glada budskapet om Jesus; som det 
berättades av de första lärjungarna och 
lika relevant för oss idag.
Under läsåret 2017/2018 firar vi gemen-
samt i hela Equmeniakyrkan ”Markus-
året”. 

Här i Kungälv kommer vi bl.a. att ha en 
bibelhelg om Markusevangeliet och ett 
par ”Mat & Prat” utifrån Markusevang-
eliet. Vi vill ha ”Dagens Markus” i varje 
gudstjänst, där någon delar några korta 
tankar kring ett stycke ur Markus. 

Det finns också en app för mobilen 
med en bibelläsningsplan för 
Markusevangeliet. Dagliga påminnel-
ser ger dig rutin i läsandet. Mer info 
om funktioner finner du på www.bi-
belstund.se. Mycket mer material och 
inspiration finns på www.equmenia-
kykran.se under rubriken ”Markusåret”.

http://www.bibelstund.se/
http://www.bibelstund.se/
http://www.equmeniakykran.se
http://www.equmeniakykran.se


  SEPtEMbEr
16-17 sept  tillsammansläger 
på Sjöviksgården
21 tor 18-20   Mötesplatsen  
             startar
21 tor 18.30   Stickcafé 
22 fre 11.00  Träffpunkt RPG 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 
29 fre 15.00  Arbetsträff för mission
29 fre 18.00   fredagsmys

30 lör 15-18  Bibeldag tillsammans 
med Surte och Älvängen. Se notis

  OKtObEr

  1 sön 10.30  Nattvardsgudstjänst 
Berit Scott, Ammi Floberg, 
Söndax

3 tis 11.00   Varför kristen? 
Bibelsamtal med Jan Erixon
7 lör   Regionfest & stämma i Borås
7 lör  10-13  Kläd- och Prylmarknad 
Se notis

  8 sön 10.30 Gudstjänst  
  med alla åldrar

Tacksägelsedagen. Skördefest.  
Se notis.

13 fre 15.00  Arbetsträff för mission
13-14 fre-lör   Styrelsedygn  
på Sjöviksgården

  15 sön 10.30 Gudstjänst 
Egon Rommedahl, Lars Davidsson,  
Karin Sand. Söndax
17 tis 17.30 Mat & prat. Se notis
19 tor 18.30 Stickcafé
20 fre 11.00 Träffpunkt RPG i 
 Equmeniakyrkan. 
“Vi har hört om ett land”  
Kören Korsdraget
21 lör 9 -14 Arbetsdag  
i och runt kyrkan

  22 sön 10.30   Gudstjänst
 Anna-Karin Herngren Wirdheim,  
Helen Lilled, SALT 
Insamling till Thailand. 
23 mån 18.00  Luthers ungar  
– Familjemusikal Se notis
26 tor 18 - 21 Trygga möten  
Kurs för ledare, Mikael Nilsson
27 fre 15.00  Arbetsträff för mission
27 fre 18.00   fredagsmys

  28 lör  13-18 Körhelg med Agnes  
  Grahn   Se notis

  29 sön 10.30   Gudstjänst
  Ammi Floberg, Agnes Grahn  
   och kören   Söndax



andakter på äldreboenden
Ranrikegården 26/9, 24/10, 21/11
Båtsmansgärdet 19/10, 16/11
Rexegården 28/9, 26/10, 23/11

Detta händer i kyrkan under veckan
Måndag
Sånggruppen SALT 17.20 -18
Spårarscout och  
scout 18.00
Bön 18.00

tisdag
Tisdagskaffe 10.00

torsdag
Reparationsarbete i kyrkan 9.00-12.00
Baby- & barnrytmik 10.30, 11.15, 12.30 
Mötesplatsen 18.00-20.00 

fredag
Arbetsträffen för mission 15.00  
Varannan vecka
Träffpunkt RPG 11.00  1 gång/månad 
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
Fredagshäng 18.00 Varannan vecka

Söndag
Gudstjänst 10.30
Söndax 10.30  Varannan vecka

  NOVEMbEr

3 fre 11.00   Varför kristen? 
Bibelsamtal med Jan Erixon

  4 lör 10.30  Nattvardsgudstjänst
Alla helgons dag, Rune Axelsson,  
Elisabeth Denison, Anders Rimpi

  5 sön 18.00 Musikgudstjänst 
Elisabeth Denison, Jeanette  
Åkerlund, Lars Lilled
10 fre 15.00  Arbetsträff för mission
11 lördag  Förnya och fördjupa  
i Alingsås

  12 sön 10.30 Gudstjänst 
Sten Högberg,  Helen Lilled,  
Isak Hernqvist  Söndax 
Församlingsmöte efter gudstjänsten
16 tors 18.30 Stickcafé
17 fre 11.00 Träffpunkt RPG i  
Pingstkyrkan 
“Jag var fången och du besökte mig” 
fängelsepastor Ammi Floberg

  19 söndag 10.30   Gudstjänst 
Globala veckan. 
Ammi Floberg, Kerstin Hellman, 
Kungälvs Musikkår.  
Insamling till Thailand
21 tis 17.30  Mat & prat. 
Se notis

Höstens predikanter
Ann-Marie Svenninghed,  
pensionerad pastor och diakon
Berit Scott, pastor i Surte
Anna-Karin Herngren Wirdheim, 
tidigare pastor här i vår församling
Sten Högberg, pensionerad pastor



Mötesplatsen
Vi fick en utmaning från 
Kommunens nätverk för 
integration att öppna ett 
”språkcafé” på kvällstid.
Nu har tankarna  
börjat ta form  
och förhoppningen är att 
vi under september månad ska öppna  
”Mötesplatsen” -  för nya och gamla svenskar. 
Kvällen då vi träffades för att spåna samlade 
drygt 20 personer. Det bådar gott.  Vi vill er-
bjuda gemenskap, läxhjälp, hantverk, barnakti-
viteter, spel,  mm.
Vill du vara med?  
Kontakta Elisabeth Denison

Vi övar lördag kl 13 - 18  och framför 
sångerna i gudstjänsten söndag kl 10.30
Deltagarkostnad 100 kronor.
Anmäl dig till diakon.equmeniakyrkan.
kungalv@gmail.com senast 24/10 men 
helst så fort som möjligt
Välkommen alla sjungsugna!

Agnes Grahn kommer från en musikfa-
milj på Hönö och går nu på musikhög-
skolan i Stockholm. Hon är uppskattad 
musiker, sångerska och låtskrivare känd 
från bl a Hönökonferensen, Frizon, Gull-
brannafestivalen. 2016 fick hon Roland 
Utbultstipendiet med motivering ”Hen-
nes röst är en unik kombination av skör-
het och styrka. Hennes sånger ger trons 
fladdrande låga nytt 
syre och frusna själar 
välbehövlig värme”. 

Så här beskriver hon sin musik:
Sångerna är på svenska och jag skriver 
om mina tankar och känslor kring li-
vet, relationer, Gud, tvivel och vardag. 
Musiken är enkel och nära, och passar 
olika åldrar. Stilen rör sig åt det akustiskt 

popiga med gitarr 
och mycket kör.

Körhelg med Agnes Grahn  28 - 29 okt

arbetsdag
Lördag 21 okt kl 9.00
Vi hjälps åt att göra fint i och  
runt kyrkan.  
Alla åldrar är välkomna att 
göra en insats och 
det är roligt om 
vi blir många.
Förmiddags-
fika och  
pizza-
buffé...



Varannan fredag 18 -20
med start den 8/9
22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec  
och 15 dec
För dig som går i mellanstadiet,
alltså från 10 år och uppåt
Innebandy, bakning, se på film, leka och vara 
ute... Vi ska ha roligt, umgås och helt enkelt 
HÄNGA. Såklart ska vi fika också! 20:-
Mårten Olofsgård, 0705-63 62 50
Niklas Höjer, 0705-25 41 72

8 oktober kl. 10.30
Gudstjänst med alla åldrar.  
Scoutinvigning och Skördefest  
- en dag om tacksamhet
Insamling till Equmenia i Sverige.
Välkommen att ta med av årets ”skörd” att ge som  
gåva och bära fram i kyrkan. Ex. Svamp, frukt, sylt, 
blommor, bröd mm. På kyrkfikat gör vi ett lotteri av 
gåvorna och pengarna går till VÄRLDENS BARN 
Medverkande: Scouter, scoutledare, Ammi Floberg, Elisabeth Denison m.fl

Välkommen till 
Equmeniakyrkans  

julmarknad
Lördag 2 dec kl 11.00
Blomsterarrangemang, lotteri, 
barnaktiviteter, korvgrillning, 
hembakat, kransar, servering...

Kl 13.00 adventssamling 
Kl 13.30 Lotteriauktion
Ta med släkt, vänner och alla 
andra du känner till en riktig 
julstämningshöjare”
Vill du bidra med något bakat, 
någon sak, blommor... så tar vi 
tacksamt emot det på fredag 
kväll 1/12 från kl 18. 

Vid frågor, kontakta  
Frida Hernquist  
070-1656702  
f.hernquist@gmail.com

KlÄD - OCH 
PRYLMARKNAD  
FÖR BARN
Lördag 7 okt är det dags igen för  
Kläd- och prylmarknad för barn. Passa på att 
handla fina men bättre begagnade kläder och 
prylar för en billig peng. Öppet mellan 10-13. 
Du kan betala med kontanter eller Swish. 



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
Semester v. 44, på utb. v.45,  
Lediga helger: 23-24 sept, 21-22 okt 

Diakon
Elisabeth Denison    0760-14 14 09
diakon.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Lediga helger: 17-23 & 28-29/10, 18-19/11

Equmenias plusgiro: 79 77 15-0

Nästa programblad 12 nov 
Sista manusdag  22 okt  

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
Lennart Hellman 0737-758318KUNGÄLV

Församlingsboken

Födda
Alva 31/7 dotter till Jenny  
och Hannes Hedman

Ny medlem
Hasse Bodin
Anders Prästgatan 1. Kungälv
0738988646

Utträde på egen begäran
Linn Pålsson

Utflyttad medlem
Ingela Lönn till Svenska kyrkan
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