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Du kom till ett land av krig när vintern var kall.
Du kom hit som flykting, att bli född i ett stall.
I stadens alla hus var platsen för trång.
Du föddes under himlens änglasång.
            Åsa Hagberg



Pastorns sida...
ETT PARADIS I VINTERMÖRKRET?!
Tro det eller ej, men vi närmar oss ännu en jul. Denna högtid 
som nu för tiden, börjar ge avtryck i affärerna redan i okto-
ber. Denna högtid som får många föräldrar att se i kors, bara 
de tänker på alla luciafester, julavslutningar och julklappsin-
köp som ska hinnas med. Och så oron hos dem som inte vet 
om de har någon att fira jul med detta år eller stressen hos 
dem som inte vet hur de ska hinna med alla, som vill umgås 
just under de få juldagarna . 

Så dubbelt. Så mycket oro, stress och upptrissade förvänt-
ningar. Samtidigt så mycket god vilja och äkta längtan efter 
gemenskap och längtan efter ett helt och gott liv, ja, längtan 
efter att få skapa ett litet paradis mitt i vintermörkret. Och 
det är sannerligen inget fel i den längtan. Den stämmer väl 
överens med Guds tanke om oss alla, bara det inte blir för 
mycket av dessa ”måsten”. Bara vi inte utestänger det verk-
liga livet, så att våra egna skavanker måste gömmas undan 
eller så att dom som har svårt att passa in i guldglittret inte 
ryms i vårt julparadis. 

Jag har hittat, en för mig, ny sång med text av Åsa Bryhagen;

”Du kom inte hit för att bli hyllad och stor,  
du kom för att vara där de fattiga bor.
Du kom inte hit för att trona i palats,  
du kom för att ta den minstes plats!
Du lilla Jesusbarn, vi tar emot dig.  
Du lilla Jesusbarn, vi tar emot.
Minst av alla är du ändå Gud.  
Minst av alla är du ändå Gud.”

Och jag tänker; Du lilla Jesusbarn, Du som ser på mig och 
denna värld med din kärleksfulla evighetsblick, hjälp oss att 
vara med och skapa en glimt av paradiset, öppet för dom 
som behöver det, öppet för livet och öppet för Din närvaro 

och frid, mitt i vintermörkrets alla 
helger, men också mitt i det alldeles 
vanliga.

Med önskan om en advents- och jultid, 
men också en vardag, som innehåller 
lite av det vi djupast längtar efter och 
behöver!  

Ammi Floberg

Adventskör 1:a 
advent
Vill du vara med och 
sjunga på 1:a advent 
är du välkommen till 
sångövning följande 
tisdagar. Det vore roligt 
om vi blir många
Tis 14 nov 18.30
Ons 22 nov 18.30 
Tis 28 nov 18.30
Sön 3 dec - 1:a advent
Övning 09.30.  
Gudstjänst 10.30.

Lasse på besök

Kyrkoledare Lasse 
Svensson kommer på 
besök och predikar i vår 
gudstjänst den 10 dec! 
Kom och lyssna!

Ingela & Angela

Rapport från styrelsen
Vårt ekonomiska år är ju lite konstigt, eller 
hur? Det sammanfaller varken med kalen-
deråret eller kyrkoåret. (På årsmötet kom-
mer vi att föreslå en förändring av detta.) 
Vi har nu summerat perioden 1 sept 2016 
till 31 aug 2017 och kan konstatera att plus 
och minus gått ihop. Det är gott att vecko-
offrandet fortsätter öka nu när ABF flyttat 
ut. Ett stort tack till alla givare!!! 
Förutom de ”dagliga” kostnaderna har vi 
kunnat fortsätta med renovering av kyrko-
byggnaden. Det har hänt saker både på 
taket, i källaren och utomhus. Vi har fått 
bidrag, vilket vi är tacksamma för och det 
har lagts ned många ideella arbetstimmar, 
vilket vi är ännu mer tacksamma för.  
Ett stort tack till alla som bidragit!!!
Byggnationen på granntomten kommer 
snart att påbörjas. Styrelsen för goda sam-
tal med såväl Ikano som deras entreprenör. 
Det kommer att hända mycket i vår kyrkas 
närhet, både under byggtiden och när in-
flyttningen kommer igång. Jag säger som 
jag gjorde i förra församlingsbladet: ”Vår 
kyrka och vår tomt är fantastiska resurser 
och ger oss möjligheter att erbjuda mötes-
platser. Det känns bra att vi tillsammans är 
beredda att satsa på denna framtid genom 
att bygga scen och sittplatser liksom att 
fortsätta renoveringsarbetet”.
• Du som ännu inte använder vårt bank-
giro: Börja med ett regelbundet månads- 
givande, till exempel via autogiro!  
Beloppets storlek spelar mindre roll, det  
är regelbundenheten som är det viktiga!
• Du som vill ge en extra gåva till utemiljön 
kan göra det genom inbetalning till samma 
konto, Equmeniakyrkan Kungälv, bankgiro 
218-5312
Genom kassören Lars

MAT & PRAT  
Tis 21 nov
utifrån Markusevangeliet
17.30 Soppa & macka – drop-in
18.30 Samtal 
19.45 Enkel nattvardsandakt
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! 

Tänd ett Ljus! 
Missionsfest och gudstjänst  
söndag den 14 januari kl.15.00
Vi hoppas att alla åldrar vill vara 
med!   OBS! Tiden!
Då inspireras vi av, ber för och sam-
lar in pengar till vårt internationella 
missionsarbete i nästan 30 länder.
Ulla Brattö kommer och berättar om 
arbetet bland karener i norra Thai-
land kl.16.00, men först samlas vi 
och äter thaiinspirerad mat tillsam-
mans kl.15.00. (Hur detta praktiskt 
ska gå till kommer vi till lite senare)

Varmt  
välkomna!



  NOVEMBER

  12 sön 10.30 Gudstjänst 
Sten Högberg,  Helen Lilled,  
Isak Hernqvist.  Söndax 
Församlingsmöte efter gudstjänsten
14 tis 18.30 Sångövning 
Övning inför 1:a advent
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. 
Barnvälsignelse. 
Insamling till Thailand
21 tis 17.30  Mat & prat. 
Se notis
22 ons 18.30 Sångövning 
Övning inför 1:a advent
24 fre 15.00  Arbetsträff för mission
24 fre 18.00 Fredagsmys
25 lör Fikaansvar på Second Hand
  26 sön 10.30 Gudstjänst
Tove Lilled, Marcis Morgensterns, 
Lennart Åkerlund.  Söndax
28 tis 18.30 Sångövning 
Övning inför 1:a advent

  DEcEMBER

1 fre 11.00 Varför kristen? 
Bibelsamtal med Jan Erixon
2 lör  11.00   Julmarknad   Se notis

   3 sön 10.30 Gudstjänst  
   1:a advent
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, 
Kören och SALT.  
Välkomnande av nya medlemmar.  
Insamling till “Tänd ett ljus”
8 fre 15.00 Arbetsträff för mission 
Avslutning 
   10 sön 10.30   Nattvardsgudstjänst 
Lasse Svensson, Ammi Floberg, 
Söndax julfest. Barnvälsignelse   
Insamling till “Tänd ett ljus”
11 mån 17.30 Lucia med SALT
13  11.00  RPG:s luciafest  
elever från Strandskolan medverkar
  17 sön 10.30 Gudstjänst 
Levande julkrubba sång i juletid  
Elisabeth Denison, Oscar Johnsson
  24 sön 23.00   Julnattsgudstjänst
Ammi Floberg, sånggrupp
25 mån 13.00 Öppen Jul 
- alternativt julfirande   Se notis
  31 sön 10.30 Nattvardsgudstjänst   
Nyårsafton Ammi Floberg,  
Ann-Charlotte Brandberg

  JANUARI 2018

  7 Sön 10.30 Gudstjänst
Evert Egggelind, Rosa-Maj Hjerpe, 
Dans kring granen...

  14 Sön  15.00   Mat - Thailändsk 
     16.00  Missionsgudstjänst
Ulla Brattö, Ammi Floberg 
Insamling till mission i andra länder.

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
Fredagshäng 18.00 Varannan vecka

Söndag
Gudstjänst 10.30
Söndax 10.30  Varannan vecka

19 Fre 15.00 Arbetsträff för mission
19 Fre  18.00   Fredagsmys
 21 Sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard i Pingstkyrkan,   
Ammi Floberg 
21 Sön  17.00 Människor på väg 
Som en parkbänk.  Bo Davidsson  
26 Fre   11.00 RPG:s årsmöte 
i Pingstkyrkan, Nils Zandhers
  28 Sön  10.30  Gudstjänst
Egon Rommedahl, Ann-Charlotte  
Brandberg, Anna Ingmarson. Söndax

   FEbRUARI  

2 Fre    15.00  Arbetsträff för mission
3 Lör 15.00 Årsmöte  
  4 Sön 10.30 Nattvardsgudstjänst  
Årshögtid  Ammi Floberg,  
Elisabeth Denison
  11 Sön  10.30    Gudstjänst
Jan Erixon, Frida Hernquist,  
Stina Davidsson.   Söndax
16 Fre  15.00  Arbetsträff för mission
  18 Sön  10.30  Gudstjänst
Ammi Floberg 
Insamling till Thailand  
Thomas Claesson om Gideoniternas 
arbete vid kyrkkaffet.                          
23 Fre 11.00  RPG i Equmeniakyrkan 
Roland Lundgren, sjunger & kåserar 
  25 Sön 10.30 Gudstjänst
Bror Lundin, Elisabeth Denison,  
Therese och Gunnar Lundberg.     
Söndax

   MARS   
2 Fre  15.00  Arbetsträff för mission
2 Fred 18.00  Världsböndagen
i Pingstkyrkan 
3 Lö    Endagsretreat   Se notis
  4 Sön 10.30 Gudstjänst
Ammi Floberg, Anna Claesson,  
Lars Lilled 
  11 Sön 10.30 Nattvardsgudstjänst  
Ammi Floberg, Helen Lilled, Söndax
16 Fre 15.00 Arbetsträff för mission
16 Fre 18.00   Fredagsmys
  18 Sön  10.30   Gudstjänst  
   med alla åldrar



Mötesplatsen
Vår Möteplats har verkligen blivit en 
mötesplats.
Mellan 40 till 60 personer kommer 
när vi slår upp våra dörrar.  Det känns 
som ett stort förtroende.
Vi har varit många volontärer från församlingen,  
Rädda Barnen, Fredsrörelsen och Läxhjälparna men  
vi vill ändå ge dig chansen att vara en del av dessa 
spännande torsdagskvällar. Kom en torsdag och  
umgås, prata svenska, fika och lär känna nya svenskar 
från hela världen.   Torsdagar kl 18-20

Behovet att hitta boende till de ensamkommande 
ungdomarna som fyller 18 år är fortfarande stort.
Om du/ni funderar på, eller har frågor om detta -  
kontakta Elisabeth Denison 0760 141409 eller  
Gudrun Ogstedt 070 2648516

Välkommen till
SPA FÖR SJÄLEN
en retreatdag i tystnad
lördag 3 mars 10.00-18.00
Tystnad, avslappning, vila och eftertanke. 
Meditation, andakt och nattvard.  

Plats: Equmeniakyrkan i Kungälv
Anmälan senast 18 februari till: pastor.
equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Kostnad: 150 kr. Betalas vid anmälan. 
Swish 123 615 5550 / Bankgiro 218-5312    
Frågor? Ammi Floberg 0706-990123      
OBS! Antalet deltagare är begränsat.

Öppen jul
Juldagen kl 13.00 är Du välkommen 
till julfirande i vår kyrka. Kom själv el-
ler tillsammans med familj och släkt. 
Vi kommer att äta ett enkelt julbord, 
sjunga julsånger, leka en och annan 
lek och avsluta festen med en andakt. 
Har Du möjlighet så ta gärna med ett 
bidrag till vårt matbord. Absolut frivil-
ligt.  Du får gärna berätta om och vad 
du vill bidra med.
Anmäl dig på listan i kyrkan eller till 
Elisabeth Denison.
Vill du bidra till vår fest trots att du 
inte kan vara med själv? 
Kontakta Elisabeth 0760 -141409 så 
får du ett bra tips på vad som behövs.

Hälsning från  
valberedningen
Valberedningen har  
påbörjat sitt arbete in-
för årsmötet i februari.

Du som vill gå in i nya 
uppgifter, byta eller 
lämna uppdrag, kon-
takta valberedningen 
snarast dock senast  
1 december.
Marcis Morgensterns 
tel 070-339 02 41

Fredagshäng
Varannan fredag 18 -20
17 nov, 1 dec och 15 dec
12 jan, 26 jan, 9 feb, 10-14 feb är det 
skidläger i branäs, 23 feb och 9 mars 
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

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

På tacksägelsedagen firade vi guds-
tjänst med alla åldrar. Nya scouter 
invigdes och vi fick påhälsning av 
änglarna Angela och Ingela som lär-
de oss ett och annat om tacksamhet. 
Vi fick också bära fram tacksamhets-
gåvor till ett gemensamt bord längst 
fram i kyrkan. Vid kyrkfikat ordnades 
ett lotteri av alla syltburkar, blom-
mor och bröd. Behållningen gick till 
insamlingen ”Världens Barn”.

mailto:pastor.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
mailto:pastor.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com


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
Lediga helger: 25-26/11, 16-17/12, 27-28/1, 
10-11/2  Ledig v. 1 2018

Diakon
Elisabeth Denison    0760-14 14 09
diakon.equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Lediga helger: 25-26/11, 9-10/12, 30-31/12, 
6-7/1, 17-18/2

Equmenias plusgiro: 79 77 15-0

Nästa programblad 4 mars 
Sista manusdag  11 februari 

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 0737-758318

KUNGÄLV

Församlingsboken

Avliden
Maj-Lis Jonsson 5 okt 

Andakter på äldreboenden
Ranrikegården  
21/11, 19/12, 16/1, 13/2, 13/3
Båtsmansgärdet 1 
6/11, 14/12, 11/1, 8/2, 8/3
Rexegården  
23/11, 21/12, 18/1, 15/2, 15/3
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