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Här är en sång till modet
till glädje, hopp och skratt
Till dom som tror på kärleken
fast hatet är så starkt
Till alla som slår sig samman
Till alla som ställer krav
Till dom som vet hur svårt det är
och ändå säger ”ja”.

Här är en sång till alla
som vägrar att ge opp
Till dom som kämpar vidare
fast livet är så hårt
Till alla som vågar längta
till nåt, dom aldrig sett
Som inte låter kuva sig
men håller på sin rätt.

Ur ”En sång till modet” av M Wiehe



I huvudet på en diakon Människor på väg 25/3 17.00
Sånger på insidan!
– om sångens kraft bland  
frihetsberövade kvinnor
Carin Åkesson, körpedagog, musiker 
och sångare, driver sedan 1 ½ år ett 
unikt körprojekt på Sagsjöns kvinnoan-
stalt i Lindome, Göteborg.
Sånger varvas med intressanta berättel-
ser ur både de intagna kvinnornas och 
fängelseledningens perspektiv.

Bön- och lovsångsgudstjänst 
15 april kl 10.30
Vi firar en nattvardsgudstjänst med 
fokus på lovsång och bön vid flera sta-
tioner i gudstjänstrummet. Du kommer 
också att kunna sitta i bänken som van-
ligt, om du önskar detta. Varmt välkom-
men till en lite annorlunda gudstjänst!

Storstädning
Lör 21 april är det dags för vårens stor-
städning i och runt kyrkan. Då finns ar-
bete för barn och vuxna i alla åldrar.  
Vi startar med en kort andakt kl. 9   
och vid lunchtid blir det Pizza- 
buffé. Kom och dela glädjen i  
att arbeta tillsammans.

Valborgsfirande
…..blir det också denna vår.  Det som 
började i all enkelhet i församlingen har 
vuxit till ett av Kungälvs största välkom-
nande av våren.
Vårsång, vårtal av Gun-Marie Daun, 
Kungälvs musikkår och drillflickorna, 
brasa, hinderbana, pallklättring, musik-
café med Valborgz och gäster, andakt, 
aktiviteter för barn och mycket mer.
Vill du vara med och göra en praktisk 
insats kontakta Hanna Björk,  
073 – 671 62 19

”Om jag visste att världen kom-
mer att gå under i morgon så 
skulle jag ändå i dag plantera 
mitt äppelträd”
Detta är en mening som brukar till-
skrivas Martin Luther. Det handlar om 
hopp och om att inte ge upp. 
Under vintern som gått är vi många 
här i församlingen som lärt känna nya 
svenskar och nya Kungälvsbor genom 
vår ”Mötesplats”.  En del av våra gäs-
ter har fått PUT – permanent uppe-
hållstillstånd, andra väntar på beslut. 
Några har fått ett avslag, andra har fått 
tre eller fler.
Det som slagit mig är att många av de 
unga vännerna, trots avslag, ändå har 
hoppet kvar och det finns drömmar 
som fortfarande dröms. Det finns äp-
pelträd som ska planteras.
Vi har så mycket att lära av varandra.
Så lätt det är att leva som om allt vore 
permanent och självklart. Men livet 
är inte en självklarhet. Det är en gåva 
som ska vårdas och hanteras varsamt 
liksom ett nyplanterat träd. 
När mörka krafter försöker smyga sig 
på oss får vi tillsammans bära hoppet 

om en framtid 
och samtidigt leva 
det liv vi fått. 
Livet kanske är 
mer av en ”per-
manent tillfällig 
lösning” - PTL.

Elisabeth Denison

MARKUSMÄSSAN 20 maj kl 10.30
– en musikgudstjänst med utgångspunkt  
i Markusevangeliet
Körsång, solosång och församlingssång ingår i denna 
nattvardsgudstjänst.
Men för att det ska bli något måste vi öva, så välkom-
men med i projektkören för Markusmässan. 
Vi kommer att öva församlingssången i några av guds-
tjänsterna innan 20 maj,  men för dig som vill vara  
med i Markuskören gäller följande:
Alla övningar kl. 18.30 till senast 20.00
Tis 13, 20 mars, 10, 24 april (även vårsångsövning)
Mån 30 maj vårsånger på Valborgsmässoafton
Tis 8, 15 maj
Sön 20 maj Markusmässan gudstjänst.

Sommargudstjänster kl 10.00
Vi kommer att fira gemensamma 
gudstjänster med Pingstkyrkan i 
sommar från 24 juni till 12 augusti. 
Observera att gudstjänsterna då 
börjar kl 10.00.

Equmeniakyrkans kyrkokonferensen äger 
rum den 10-12 maj i Gävle.  
Hör av dig till styrelsen om du vill delta 
och representera församlingen.

Allsång för FRED
Torsdagen den 14 juni hoppas vi att 
läktaren på vår mötesplats ute ska 
fyllas till bredden.
Det är Freds- 
föreningen i Kungälv  
som tillsammans med  
oss i Equmeniakyrkan  
bjuder in till ”Allsång för FRED”. 
Husbandet, solister och självklart 
alla allsångare kommer att få njuta 
av och sjunga med i sånger om 
Fred. 
Ta med fikakorg eller njut av det 
som finns till försäljning. Kvällen 
genomförs tillsammans med gäster 
och volontärer på ”Mötesplatsen”.
Vid regn flyttar vi in i kyrkan.

Församlingsdag 1 sept
Boka redan nu lördagen den 1 sept för då 
blir det Församlingsdag för alla åldrar.
I år provar vi på att vara tillsammans en 
heldag. Vi åker till Johanneskyrkan i Lin-
dome där det finns fina lokaler men också 
gröna ytor att röra sig på.  Vi ordnar ge-
mensam skjuts från Kungälv. 
Mer information kommer senare.



   MarS   
9  Fre 11.00  Bibelsamtal  
Jan Erixon
10 Lör kl 10 - 13  Klädmarknad
  11 Sön 10.30  Nattvardsgudstjänst 
Ammi Floberg, Helen Lilled,  
Lars Lilled   SÖNDAX  
Församlingsmöte efter gudstjänsten
16  Fre 15.00 Arbetsträff för mission
16 Fre  18.00  Fredagmys 

  18 Sön 10.30  Gudstjänst  
   med alla åldrar 
Maja Floberg, Elisabeth Denison   
SALT.  Insamling till pastors- och  
diakonutbildningen.  
kl. 13.00 equmenias årsmöte 
18 Sön 16.00  Allsångscafé  
på Second hand.  
Gäster: Carina och Urban Ringbäck
21 Ons 11.00 RPG Equmeniakyrkan  
“De vi ville bli”  Britta Hermansson
21 Ons 18.30  Stickcafé 
23 Fre 11.00  RPG Distriktets  
årsmöte i Equmeniakyrkan 
24 Lör Fika-ansvar på Second hand

  25 Sön 10.30  Gudstjänst 
Evert Eggelind, Helen Lilled,  
Hanna Daun,  SÖNDAX    
Insamling till Thailand
25 Sön 17.00 Människor på väg  
“Sånger på insidan”  
– om sångens kraft bland  
frihetsberövade kvinnor 
Carin Åkesson   Se notis.

     PåSKEN i EqUMENiAKyRKAN
29 Tor 19.00  Skärtorsdagsandakt  
med nattvard  
Ammi Floberg
30 Fre 10.30 Långfredagsgudstjänst 
Ammi Floberg, Karin Davidsson m fl

   aPrIL
 1 Sön 10.30  Påskdagsgudstjänst 
Ammi Floberg,  
drama och musik

6 Fre 11.00  Bibelsamtal   Jan Erixon
  8 Sön 10.30  Gudstjänst 
Tomas Hammar, Elisabeth Denison, 
Beatrice Alexandersson   SÖNDAX
13 Fre 15.00  Arbetsträff för mission
  15 Sön 10.30  Lovsångsgudstjänst       
  med nattvard 
Ammi Floberg, Oscar Johnsson m fl
18 Ons 18.30  Stickcafé
20 Fre 11.00  RPG i Pingstkyrkan 
”Havet, maten och klimatet” så 
skapar vi en mera hållbar framtid. 
Stefan Edman 
21 Lör 9-13  Arbetsdag i  
och runt kyrkan Se notis.
  22 Sön 10.30  Gudstjänst 
Pär-Axel Sahlberg, Ann-Charlotte 
Brandberg, Patrik Larsén SÖNDAX 
Insamling till Equmeniakyrkans  
nationella arbete.
22 Sön 16.00  Allsångscafé  
på Second hand.  
Gäster: Fiskebäcksflickorna

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

Tisdag
Tisdagskaffe 10.00

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

Fredag
Arbetsträffen för mission 15.00  
Varannan vecka
Fredagshäng i Pingst 17.30 - 20.00 

Söndag
Gudstjänst 10.30 (sommaren 10.00)
Söndax 10.30  Varannan vecka

Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet 1 
8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Ranrikegården  
13/3, 10/4, 8/5, 5/6
Rexegården  
15/3, 12/4, 7/6

27 Fre 15.00  Arbetsträff för mission
  29 Sön 10.30  Gudstjänst 
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe, 
Karin Sand   Insamling till Thailand  
Församlingsmöte efter gudstjänsten
30 Mån  19.00  Valborgsfirande 
Barnaktiviteter. Musikkåren  
Musikcafé, körsång, 
Vårtal av Gun-Marie Daun

  MaJ
4  Fre 11.00  Bibelsamtal  Jan Erixon
   6 Sön 10.30  Gudstjänst  
   med alla åldrar 
Ann-Marie Svenninghed, Elisabeth 
Denison, SALT. SÖNDAX avslutning
10 - 13 maj Equmeniakyrkans  
 kyrkokonferens i Gävle
11 Fre 15.00  Arbetsträff för mission 
Avslutning.
  13 Sön 10.30  Gudstjänst
Ammi Floberg, Lars Davidsson,  
Lars Lilled, Karin Davidsson

  20 Sön 10.30  Gudstjänst   
   Markusmässan
Ammi Floberg,  ”Markuskören”    
Se notis 
  27 Sön 10.30  Gudstjänst 
Rune Axelsson, Helen Lilled, Jeanette 
Åkerlund    Insamling till Thailand
30 Ons  RPG - resa i Bohuslän

  JUNI

  3 Sön 10.30  Nattvardsgudstjänst 
Ammi Floberg, Ann-Charlotte  
Brandberg

  10 Sön 10.30  Gudstjänst 
Leif Herngren 

14 Tors 18.00  Allsång för fred  
Equmeniakyrkan, Fredsrörelsen och 
Mötesplatsen sjunger tillsammans 
för fred. Se notis



Parkeringen
I och med att Resecentrum blir färdigt 
och att kyrkan får ett helt bostads-
kvarter som granne måste vi begränsa 
möjligheten att använda vår parkering. 
Vi har skyltat och anlitat Parkeringstjänst i Väst AB för 
övervakning. Från och med 12 feb måste man ha ett 
parkeringstillstånd innanför bilens framruta.
Deltagare och besökare till våra regelbundna möten och 
aktiviteter ska inte behöva bekymra sig om parkerings-
tillstånd. Därför kommer övervakning av parkering iNTE 
att ske på tider då vi har gudstjänster, regelbunden barn- 
och ungdomsverksamhet med mera. Det ”schema” 
vi kommit överens med Parkeringstjänst om finns på 
anslagstavlan i kapprummet.
Lars Davidsson & Lars-Håkan Lorentzon svarar på frågor

Ekonomi
I verksamhetsberättelsen för 2017 skriver vi:
Församlingens givande är ”ryggraden” i vår 
ekonomi! Styrelsen, ekonomiutskottet och 
kassören konstaterar med tacksamhet att vi 
blir fler månadsgivare och att uppsatta bud-
getmål nås. Ännu mer tacksamma är vi när 
vi ser att givandet till missionen också ökar! 
De senaste årens positiva utveckling av det 
regelbundna givandet – ”veckooffret” – il-
lustreras i denna graf där årtal och belopp i 
kronor framgår.
Förutom det ”dagliga” 
har vi kunnat fortsätta 
med renovering av kyr-
kobyggnaden. 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 ide-
ella arbetstimmar, vilket 
vi är ännu mer  
tacksamma för.  

• Du som ännu inte använder vårt 
bankgiro: Börja med ett regelbun-
det månadsgivande, till exempel via 
autogiro! Beloppets storlek spelar 
mindre roll, det är regelbundenhe-
ten som är det viktiga!!!
• Du som vill ge en extra gåva till 
utemiljön kan göra det genom in-
betalning till samma konto.
• Equmeniakyrkan Kungälv,  
bankgiro 218-5312

TILLSaMMaNS vill 
vi som församling vara i 
gudstjänster, i praktiskt 
arbete, i församling, i 
Kungälv och i världen. 
Så beslutade årsmötet 
när den nyreviderade 
verksamhetsplanen 
antogs. Du hittar hela 
verksamhetsplanen på 
hemsidan om du vill läsa 
mer. En ny styrelse har 
börjat arbeta och det är 
med förväntan vi går in 
i det nya verksamhets-
året, tacksamma för det 
förtroende vi fått.

Fredagshäng tillsammans 
med Pingst Kungälv
Varje fredag 17.30 - 20.00
i Pingstkyrkan
För dig som går i mellanstadiet,
alltså från 10 år och uppåt.
Baka, se på film, åka på läger, leka och  
vara ute...  Vi ska ha roligt, umgås och  
helt enkelt HÄNGA. 
Mårten Olofsgård, 0705-63 62 50
Niklas Höjer

Valborgsfirande
Måndag 30 april
19.00 Barnaktiviteter, hinderbana,  
korvgrillning. Musikcafé 
20.00 Våreld, körsång, vårtal av  
Gun-Marie Daun. Kungälvs musikkår  
och Drillflickorna
21.00 Musikcafé
21.45 ca Kvällsandakt

Familjelördag
Lördagen den 24/2 bjöds det till 
familjelördag i kyrkan. Kompisbolaget 
gästade oss och bjöd på en färgspra-
kande och härlig show med Jesus i 
centrum. Trettiotalet barn och unge-
fär lika många vuxna var på plats och 
tittade, skrattade, sjöng och dansade! 
Efteråt kunde vi allihop kalasfika i käl-
laren. Både barn och vuxna uppskat-
tade evenemanget! Tack till alla som 
gjorde dagen möjlig!



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 27 maj 
Sista manusdag  6 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 arrang-

emang vi har så når vi många.

Kyrkskjuts
Vi har kyrkskjuts för dig som 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
Nya medlemmar
Birgitta Olofsson, Kungälv
Daniel och Maria Almestål, Bohus

Barnvälsignelse
Noa Titus Anskar Hernquist 19 nov, 
son till Frida och Isak Hernquist                                                         
Alva, Lovis Hedman 10 dec,  
dotter till Jenny och Hannes Hedman                        

Utflyttad medlem
Theresa Axelsson till Pingst Kungälv

Utträde på egen begäran
Ola Ahlman
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