
KUNGÄLV 

Än sker Guds skaparunder  
och allting nytt han gör.
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Programblad mars - maj                                 1/2017



Pastorns sida
Fasta och Fest!
I den tidiga kyrkan firade man inga särskilda 
högtider, förutom påsken – Jesu död och upp-
ståndelse. Det var festen framför andra. Så 
viktig var påsken att det under de kommande 
århundradena växte fram en lång förberedelse-
tid inför påskhelgen, nämligen fastan.
Fastan är en allvarets tid under kyrkoåret. Den 
kan ses som en andlig vårstädning. Då kan vi ge 
oss själva utrymme att fundera över hur våra 
liv egentligen ser ut. Vad ägnar vi vår tid och 
kraft åt? Ägnar vi oss för mycket åt det som 
faktiskt inte är särskilt viktigt? Lever vi på sätt 
som inte är bra, varken för oss själva eller för 
omgivningen? Finns det sånt som vi skulle vilja 
ge mer utrymme i våra liv?

Fastan kan vara en möjlighet att göra nya priori-
teringar, en möjlighet att öva sig i att avstå, för 
någon annans skull och att fasta behöver ju inte 
alls betyda att avstå från mat. Man kan avstå 
från annat som man tycker tar för stor plats i 
ens liv.  

Enligt gammal tradition fastar man inte på sön-
dagarna. Även om fastetiden är allvarets tid, 
så är söndagen alltid den ”lilla påskdagen”, en 
påminnelse varje vecka, om uppståndelsens 
glädje.

Påsken är, som sagt, kristenhetens största 
helg – festen framför andra! Låt oss ta vara på 
fastetiden, våga eftertanken, men låt oss heller 

inte glömma att fira festen 
framför andra! Välkommen 
på ex. ”Mat&Prat i fastan” 
och att följa påskens allvar 
och glädje i vår kyrka under 
påskhelgen!

Ammi Floberg

Rapport från  
församlingens årsmöte
Ett välbesökt årsmöte avslutade 
det gamla året och fattade beslut 
om vägval inför framtiden. Vi 
gladdes över ett stabilt offrande 
i församlingen och att många vill 
ge av sin tid och sin ork i försam-
lingsarbetet som t ex skapandet 
av den nya mötesplatsen ute. 
Församlingsrådet har ersatts 
med ett diakoniutskott, som ska 
arbeta med omsorgsfrågorna. 

En diskussion om gudstjänsttid 
engagerade många. Det besluta-
des att fr o m den 1 september 
ska gudstjänsten hållas kl 10:30 
året runt. Nu får vi pröva om det 
öppnar för fler att kunna vara 
med och fira gudstjänst oftare.
Årsmötet sa ja till förslaget till 
verksamhetsplan, som presente-
rades av styrelsen. Huvudpunk-
terna i verksamhetsplanen är 

Tillsammans... 
- i gudstjänster och andra  
   mötesformer 
- i praktiskt arbete 
- i församlingen 
- i Kungälv
- i världen

Nu går uppdraget till styrelse 
och utskott att jobba vidare med 
dessa områden under verksam-
hetsåret.
Vi tackar Gud för 2016 och ber 
om vägledning och välsignelse 
över församlingen 2017.
              Helén Lilled /Ordförande

5 mars kl 18.00
Den som känner min 
oro. - Hur förebygger vi 
stressrelaterad ohälsa? 
Maria Fässberg  
Norrhall , pastor och leg. 
läkare talar om de vanli-
gaste orsakerna till psykisk ohälsa och 
vad vi som kyrka kan göra när någon 
drabbas.

7 maj kl 18.00
En man som heter Evert  
- filmen om Evert Svensson
Efterföljande samtal om 
ett liv i tro och solidaritet
Evert Svensson, Lars Lilled
Kvällarna startar med en timmes  
program och sedan har vi chans att 
samtala vid fikat efteråt.

MÄNNISKOR PÅ VÄGMAT & PRAT i fastan

Tre kvällar med tre ingredienser
17.30 Soppa och macka - drop-in
18.30 Samtal
19.45 Enkel nattvardsandakt
Onsdag 22 februari
Att ge rum för Gud – att våga sakta 
farten
Onsdag 8 mars
Hållbar livsstil – för oss och vår jord
Onsdag 22 mars
En dag ska vi dö – om mörker och hopp
Kom hela kvällen eller på de delar du 
kan och vill vara med på!
                                           Ammi Floberg

Lördag 22 april kl 9.00
Vi hjälps åt att göra fint i och runt 
kyrkan inför Valborg.
Alla åldrar är välkomna att  
göra en insats och det är  
roligt om vi blir många.
Förmiddagsfika och  
pizzabuffé...

Ett nytt larm är installerat i kyrkan.  
Du som har nyckel, kontakta Martin 
Martinson för att få kod.
Tel. 070-571 39 29

Händer på Marstrand
12 mars 16.00  Gudstjänst 
Jan-Erik Carlsson ”Cellgrupper - att be  
för och möta människor” Carina Hult  
Musik: Elisabeth Fredriksson
22 april kl 9.00 Frukost  
”När rodret läggs om på livets seglats” 
Annelie Enochson
Anmälan till Eva, 070-4698609
• Torsdagar kl 18.30 (jämna veckor)  
    Mässa, nattvard och gemenskap, fika 

 

14 maj kl 18  Konsert med IRIS 
Å ena sidan - Å andra sidan
- med ambivalensen som avstamp

Sångensemblen Iris har denna gång  
vänt sig inåt och utåt och tittat närmare 
på den ambivalens som ofta känne-
tecknar våra liv. 
Å ena sidan vill vi mycket. Vi vågar och 
verkställer.  Å andra sidan velar vi,  
tvekar och tycks stå still.
Med hjälp av sånger och texter funde-
rar Iris på hur vi ska förhålla oss till vår 
ambivalens. Kan den rent av vara en 
språngbräda, ett avstamp?

LARM



  MARS
3 fre 15.00   Arbetsträff  för mission

3 fre 19.00   Världsböndagen  
i Ytterby församlingshem        

  5 sön 10.00    Gudstjänst med  nattvard 
Ammi Floberg, Gudrun Ogstedt,  
Lars Lilled    

5 sön 18.00   Människor på väg  
”Den som känner min oro” 
Maria Fässberg Norrhall

7 tis 18.30   Samtal om gudstjänsten

8 ons 17.30   Mat & prat i fastan

10 fre 11.00   Bibelsamtal  Jan Erixon

11 lör 10.00   Kläd- och prylmarknad        

  12 sön 10.00    Gudstjänst
Rune Andersson, Elisabeth Denison, 
Emma Kihl    Söndax   Barnvälsignelse 
Insamling till Pastors- och diakonutbild-
ningen

17 fre 15.00    Arbetsträff för mission

17 fre 18.00   Fredagsmys    

 19 sön 10.00  Gudstjänst med alla åldrar
Scout, Elisabeth Denison, SALT 
ca 12.00     equmenias årsmöte

19 sön 16.00   Allsång på Second hand

22 ons 17.30    Mat & prat i fastan

23 tors 18.30  Stickcafé

24 fre 11.00 Träffpunkt i Pingstkyrkan  
“Hultby med Bibel och gitarr”  
Carl-Olov Hultby          

  26 sön 10.00    Gudstjänst 
Ammi Floberg, Kerstin Hellman, Oscar 
Johnsson  Söndax  Insamling till Thailand   
Församlingsmöte efter gudstjänsten

31 fre 15.00    Arbetsträff  för mission

  APRIL

1 lör 9 - 15       Skapardag        

  2 sön 10.00    Temagudstjänst med  
  nattvard: Kreativitet - om Guds och  
  människors skapande.
Ammi Floberg, Elisabeth Denison 

6 tors 18.30  Stickcafé

7 fre  11.00    Bibelsamtal  Jan Erixon    

8 lör Vi ansvarar för fikat på Second hand    

  9 sön 10.00    Gudstjänst
Ann-Marie Svenninghed, Helen Lilled,  
Anna Ingemarsson  Söndax 
Insamling till Kontakten.

PÅSKEN I EQUMENIAKYRKAN
13 tor 19.00    Skärtorsdagsandakt 
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe            

14 fre 10.00    Långfredagsgudstjänst 
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe,  
Gudrun Ogstedt, Kören

16 sön 10.00    Påskdagsgudstjänst
Ammi Floberg,  
Malte Jansson m fl

20 tors 18.30  Stickcafé

21 fre 11.00 Träffpunkt  Equmeniakyrkan 
“Som volontär i flyktingläger”  
Anita Gunnar        

22 lör  9.00 -    Arbetsdag för alla åldrar  
Vi gör fint inför Valborg.    

  23 sön 10.00    Gudstjänst
Carina Hult, Elisabeth Denison,  
Lennart Åkerlund   Söndax 
Insamling till Mission i Sverige

Andakter på äldreboenden
Ranrikegården 14/3, 11/4, 9/5
Båtsmansgärdet  23/3, 20/4, 18/5, 15/6
Rexegården 16/3, 13/4, 11/5, 8/6

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 och 11.30 

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

Söndag
Gudstjänst 10.00
Söndax 10.00  Varannan vecka

28 fre   15.00   Arbetsträff för mission        

  30 sön 10.00    Gudstjänst
Ammi Floberg, Elisabeth Denison 
Inget kyrkfika   
Insamling till Thailand         

30 sön 19.00  Valborgsfirande 
se notis med program

  MAJ
4 tors 18.30  Stickcafé

5 fre 11.00    Bibelsamtal  Jan Erixon    

  7 sön 10.00    Gudstjänst
Söndax´ sommaravslutning,  
Elisabeth Denison, SALT

7 sön 18.00    Människor på väg 
Evert Svensson, Lars Lilled

12 fre 15.00    Arbetsträffen  -  avslutning

 14  sön 10.00   Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Ann-Charlotte Brandberg 
Församlingsmöte efter gudstjänsten

14 sön 18.00    Konsert med sång- 
ensemblen IRIS   Å ena sidan - Å andra 
sidan - med ambivalensen som avstamp

18 tors 18.30  Stickcafé 

  21 sön 10.00    Gudstjänst
Rune Axelsson, Stina Davidsson,  
Hanna Daun   Insamling till Thailand

25-28 Kr. him.    Equmeniakyrkans  
kyrkokonferens i Vårgårda            

   28 sön 10.00    Gudstjänst på kyrko- 
    konferensen i Vårgårda

Samling i kyrkan kl 8.00 för samåkning. 
Vi hänvisar till gudstjänsten i Pingstkyrkan 
om man inte kan/vill åka med till Vårgårda        

31 ons    Försommarresa med RPG    

  JUNI 

  4 sön 10.00  Gudstjänst på pingstdagen
Markus Boberg, Rosa-Maj Hjerpe, Kören          

  11 sön 10.00  Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg 

13 tis 16.00    Sommarträff

15 tor 18.00    Allsång



Notiser

Förnya & 
fördjupa
Anmäl dig på 
anslagtavlan  
i kyrkan. 
Den 25 mars 
i Betlehems-
kyrkan, hand-
lar det om Gudslängtan i vår tid.  
Den 11 nov handlar det om Ordet – 
som håller att leva och dö på.   

Ekonomi

Det har snart gått ett halvår av vårt ”eko-
nomiska år” (sep – aug) och vi har haft 
årsmöte. Det är mycket som är positivt, 
framförallt att det regelbundna givandet, 
veckooffret, har ökat och nu följer bud-
get, dessutom är vi är 133 personer som 
ger via kyrkoavgiften. Stort TACK!

Positivt är också att vi med hjälp av bi-
drag vågar satsa, både på att bygga ut 
scen och sittplatser utomhus och fort-
sätta renoveringen av kyrkobyggnaden. 
Bidragen är välbehövliga men ersätter 
inte vårt givande. På årsmötet började  
vi samla pangar till utemiljön. 
DITT BIDRAG BEHÖVS! 
•  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 kan göra det genom inbetalning till 
samma konto.
•  Kungälvs missionsförsamling,  
bankgiro 218-5312

Lars Davidsson, kassör  

Skapardag 1 april 9.30-15
Då släpper vi loss kreativiteten och 
testar vår skaparkraft. Välj mellan olika 
hantverk och kreativa uttryck. Sönda-
gens gudstjänst har temat: Kreativitet - 
om Guds och människors skapande.
Se mer i folder och på anslagstavlan.

Välkommen till kyrkokonferens  
i Vårgårda 24-28 maj!
2017 hålls konferensen på Tångahed 
mitt i vackra Västergötland. Årets tema 
är, Gud gör något nytt.

Parallellt med förhandlingar och semi-
narier kommer det finnas aktiviteter 
för både barn och ungdomar. Så ta med 
dig familjen till Vårgårda, det är där det 
händer!

Varje dag kommer det även att finnas 
tillfälle att gå på morgonsamling, semi-
narier, gudstjänster och kvällsarrang-
emang. En kväll kommer vi även att ha 
en festkväll för stora och små.

Det  är roligt om vi blir många från 
Kungälv som åker. 

Läs mer om kyrkokonferensen på  
www.equmeniakyrkan.se

SKAPARDAG

KLÄD - OCH PRYLMARKNAD FÖR BARN
Lördag 11 mars är det dags  för Kläd- och prylmarknad för  
barn i Equmeniakyrkan. Barn växer fort och det är toppen att 
kunna handla fina men bättre begagnade kläder och prylar  
för en billig peng.  Öppet mellan 10-13 och du kan betala med 
kontanter eller Swish. 

FREDAGSMYS
17 mars
• Kvällsmat
   • Gemenskap för alla åldrar
• Lek & Skoj
• Aftonbön
Kostnad: 25:-/pers för mat
(max 100:-/familj)

Valborg vid Equmeniakyrkan
30 april från kl 19.00
19.00 Barnaktiviteter, hinderbana, korvgrillning.  
Musikcafé 
20.00 Våreld, vårtal av Ammi Floberg, körsång och 
Kungälvs musikkår 
21.00 Musikcafé
21.45 ca Kvällsandakt
Välkomna!
Tillsammans gör vi Valborgsfirandet till en mötesplats 
för Komarken. Roligt om många kommer till firandet 
och om vi blir många som hjälps åt under kvällen. 

Gudstjänst med alla åldrar 
Söndag 19 mars 10.00  
Elisabeth Denison, scouter och  
ledare medverkar, Sånggruppen 
SALT sjunger.

12.00  equmenias årsmöte 
Alla är välkomna att vara med.



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.se

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

Equmenias plusgiro: 79 77 15-0

Nästa programblad 28 maj 
Sista manusdag   12 maj

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
Håkan  Helsner          0762-436312   
Karin  Hedman           0708-723169
Björn Person             0707-286002
Romelanda
Marcis Morgensterns   0703-390241
Martin Martinson     0705-713929 
Ytterby
Bo Olofsgård              0706-293310KUNGÄLV

Församlingsboken
Ny medlem
Mi Andersson 

Utträde på egen begäran
Andreas Lasses

Utflyttade till annan församling
Ann-Clara och Mattias Eggert  
till Smyrna Göteborg
Rune Axelsson  
till Pingstkyrkan i Ulricehamn

Begravning
Ingvar Nilsson, Bergssalen 6/12 
Officiant: Ammi Floberg


