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Får jag hålla din hand
får jag kalla dig vän
får jag dela ditt ord och din tro?
Får jag komma ibland
till din blomstrande äng
där ett frö av förlåtelse gror?
Tomas Boström



Allsång med fokus på barn.
Den 30 augusti kl. 18.00 inbjuds vi 
åter till allsångskväll på vår uteplats.
Det blir fokus på barnen och det 
är allas vår Gunnar Lundberg som 
håller i kvällen tillsammans med för-
samlingens musiker.
Enkelt fika och korv med bröd finns 
att köpa.
….eller ta med egen fikakorg.
Vid regn flyttar vi in i kyrkan.

Pastorn har ordet
Jag hittade av en händelse en bön jag skrev 
till en gudstjänst för många år sedan, en 
gudstjänst på temat: Kallelsen till Guds rike.
Jag låter den vara mitt bidrag till detta för-
samlingsblad. Den handlar framför allt om 
GUDS NÅD.

Gud, här står jag,
jag som skulle vara ett bud 
om din nåd,
jag som skulle ge hopp
om ett annat sätt att leva, 
jag som skulle stå upp
mot förtryck och obarmhärtighet,
mot småsinthet och falska framgångsmyter,
jag som skulle protestera mot bröd 
som inte mättar…

Gud, du ser hur det är…
Hur svårt jag har att hinna… 
kunna… orka… våga… vilja…

Gud, du ser oss alla,
vår styrka och vår svaghet,
vår glädje och vår sorg.
Vi lägger allt i dina händer och ber;
Förlåt oss, hela och kurera oss,
befria och förnya oss,
öppna våra ögon för vad vi kan
och ta oss i din tjänst, av nåd.
…
Och än en gång så säger du ditt: Kom!
Kom mitt älskade barn! Jag tror på dig!  

Jag tror på er!

Tack Gud!  
Tack gode Gud! 
Och hjälp oss att förstå 
att det är sant!
Amen.

Ammi Floberg

Körhelg 20-21 oktober
Gospelkören ”In His grace” kom-
mer och inspirerar oss och deltar 
även gudstjänsten.
Alla som vill vara med och sjunga - 
boka in den här helgen!

Jour sommaren 2018 
Under de anställdas ledighet har 
styrelsemedlemmarna jour. 

Elisabeth har semester v 27-31
Ammi har semester v 23, 28-32

Kontaktpersoner v 28-31
v. 28 Ann-Charlotte Brandberg 
0703-707430
v. 29  Lars-Håkan Lorentzon  
0709-661979 och Gudrun Ogstedt 
0702-648516          
v. 30 Anna Klaesson 0706-790555 
och Catarina Ploghed Isander  
0709-707883
v. 31 Håkan Kihl (0709-243330) Fredskonsert med allsång 

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 ”Fredskonsert 
med allsång”. Husbandet, solister 
och självklart alla allsångare kom-
mer 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.

Tillsammansdag för alla åldrar 
den 1 sept i Lindome
Välkomna till en gemenskapsdag den 1 
sept i och runt Johanneskyrkan i Lindome.
Vi börjar med Drop-In fika från 9.30, 
där var och en tar med sig sin fikakorg.
Sedan blir det grupper med blandade  
åldrar och olika kreativa uttryck.
Lunchen blir catering. På eftermiddagen 
blir det bibelstudium och samtal  tillsam-
mans med Ammi. Under tiden blir det  
aktiviteter för barnen.  
Vi planerar också för ett litet lägerbål och 
andakt.
Kl. 18.00 börjar grillningen som avslutar 
dagen.

Anmälan senast: 20 aug, men gärna innan 
sommaren.
Anmälningslista finns på anslagstavlan i 
kyrkan, det går också bra att maila Ammi.
Kostnad:  
250 kr/vuxna, 50 kr/barn 3-12 år
Max 600 kr/familj
Vill du hjälpa fler att åka med, betala  
gärna en slant extra.

Knytkalas
Förra årets sensommarsöndag md 
knytkalas gav mersmak.
Söndagen den 26/8 kl 10.30 firar vi 
gudstjänst på vår mötesplats ute.
En grupp ur Kungälvs musikkår med-
verkar och efter gudstjänsten blir det 
återigen knytkalas.
Ta med något matigt som du vill 
bjuda på, gärna kall mat. Om du vill 
servera något varmt ansvarar du själv 
för att maten blir värmd. Kaffe och 
kaka förbereds av serveringsgruppen.



  MAJ 

  27 Sön 10.30  Gudstjänst 
Rune Axelsson, Anna Claesson,  
Jeanette Åkerlund     
Insamling till Thailand
30 Ons  RPG - resa i Bohuslän

  JUNI

  3 Sön 10.30  Nattvardsgudstjänst 
Ammi Floberg, Ann-Charlotte  
Brandberg. Dop. Nya medlemmar 
hälsas välkomna
  10 Sön 10.30  Gudstjänst 
Leif Herngren, Helen Lilled 

14 Tors 18.00  Fredskonsert  
med allsång - ute på vår scen 
Se notis

16-21 lör- tors Scoutläger  
”On fire”
Scouterna åker på läger  
till Vårgårda 

17 Sön 10.30 Gudstjänst 
Ulla Brattö, Helén Lilled,  
Hasse, Lasse o Elisabeth 

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

24 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Pingstkyrkan 

Midsommardagen, Ammi Floberg

26 Tis 16.00 Sommarträff 
Ammi Floberg

JuLi

   1 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst  
   i Equmeniakyrkan
Ammi Floberg,  
Lars och Karin Davidsson 

8 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Pingstkyrkan

10 Tis 16.00 Sommarträff  
Lisen och Håkan Kihl

15 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Equmeniakyrkan

Lennart Johansson,   
Ann-Charlotte Brandberg       

22 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Pingstkyrkan

24 Tis 16.00 Sommarträff  
Inga-Lill Hjert

29 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Equmeniakyrkan

Hjördis Andersson,  
Helen Lilled

  AuGuSTi

5 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Pingstkyrkan

7 Tis 16.00 Sommarträff 
Elisabeth Denison

12 Sön 10.00 Gudstjänst  
i Equmeniakyrkan 

Jan Erixon, Elisabeth Denison,  
Oscar Johnsson     

19 Sön 10.30 Gudstjänst
Anne-Marie Svenninghed,  
Helen Lilled

24 Fre 11.00 RPG Equmeniakyrkan
 “Tag vara på den dag Du har”  
Gillis Edman

  26 Sön 10.30 Gudstjänst ute 
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, 
Del av musikkåren 
Knytkalas   Se notis

30 Tors  18.00 Allsång  
Barn i fokus. Gunnar Lundberg m.fl.

31 fre 11.00  Arbetsträffen bjuder 
in äldreboendena

  SEPTEMBER

  1 Lörd  Tillsammansdag i  
   Johanneskyrkan i Lindome 
   Se notis

  2 Sön 10.30 Lovsångsgudstjänst  
Ammi Floberg   SÖNDAX

6 - 8 to-lö  Kungälvsmässan

7 Fre 11.00 Bibelstudium RPG

  9 Sön 10.30 Gudstjänst
Maja Floberg,  
Rosa-Maj Hjerpe       

14 Fre 15.00 Arbetsträff för mission

  16 Sön 10.30 Gudstjänst  
Anna-Karin Herngren Wirdheim,  
Kerstin Peterson,  
SÖNDAX

17 Mån 18-21 Ledarutbildning 
“Alla barn är lika olika”  
Mikael Nilsson

21 Fre 11.00 RPG i Pingstkyrkan
Einar Ekberg-sånger med  
Jan Arvidsson, pianist Britt Carlsson

  23 Sön 10.30 Gudstjänst 
Ammi Floberg,  
Anna Claesson 
Församlingsmöte efter kyrkfikat

27 Fre 15.00 Arbetsträff för mission

30 Sön 10.30 Gudstjänst  
med alla åldrar

Scoutinvigning,  SALT          

Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet    23/8, 20/9
Ranrikegården    28/8, 25/9
Rexegården    30/8, 27/9



Tack!
Äntligen kan vi glädjas åt att Mö-
tesplats Ute är klar. Många har varit 
delaktiga i arbetet. Vi ser redan hur 
ytan används på en rad olika sätt av 
många i olika åldrar. Sittplatserna 
är generösa och scenen inbjuder till 
aktivitet, inte minst genom att sand-
lådan fått behålla sin centrala plats.  
Vi från styrelsen vill framföra ett 
stort tack till er alla.

Ekonomi
Församlingens ekonomi illustrerar mycket 
som är positivt! I rapporterna kan vi se 
att vi bygger och renoverar, vi kan se att 
har ett stort engagemang för Mötesplat-
sen och vi kan se att vi som församlings-
medlemmar vill bidra, både till vårt eget 
arbete i Kungälv och till det gemensam-
ma arbetet internationellt och nationellt.
Det är nu väldigt tydligt att vi kommer att 
få nya grannar. Det grävs och pålas. Snart 
kommer vi att ana huskropparna. På 
vår tomt står arbetsbodar. Det som sker 
är inte utan påfrestning för oss och vår 
verksamhet. Men samtidigt som allt detta 
händer har vi fått möjlighet att stärka vår 
ekonomi. Det ska vi vara tacksamma för 
OCH vi ska komma ihåg att det är bara 
just nu som den här situationen råder. Vi 
vill vara kvar med kyrka och verksamhet 
på Komarken så länge vi behövs. Därför, 
nu när sommar och semester står för 
dörren!   
Kom ihåg Ditt regelbundna givande!!

•	 Du som ännu inte använder vårt bank-
giro: Börja med ett regelbundet må-
nadsgivande, till exempel via autogiro! 
Beloppets 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.

o Equmeniakyrkan Kungälv, bankgiro 
218-5312

En skön sommar önskar jag oss alla!
         Kassören Lars

Från styrelsen

På gång!
Equmenias styrelse och församlings-
styrelsen har planerat ett par gemen-
samma samtalskvällar med fokus på 
framtiden. Vi har bett Egon Romme-
dahl att leda våra samtal. Vi ser med 
spänning fram emot detta.
Så går vi mot sommar och våra an-
ställda ska ha sina semestrar. Det 
finns alltid någon i styrelsen som har 
jour under dessa sommarveckor. Se 
lista i församlingsbladet och på hem-
sidan. 

Under vecka 25 och 26 kommer Ikano 
bostad att erbjuda fritidsbarn att 
snickra tillsammans med sina fritid-
sledare. Ett tält sätts upp på gräsmat-
tan mellan bodarna och parkeringen. 
Det ska fungera som snickeriverkstad 
under denna tid. Equmeniakyrkan har 
upplåtit gräsmattan för ändamålet, 
men har inget ansvar för denna 
verksamhet. 
   Helen Lilled

Equmenias olika grupper 
startar igen vecka 35
Tack för en fantastisk termin, alla våra 
barn, ungdomar och ledare i Equme-
nia! 
Nu väntar sommarlov och scoutläger 
efter en härlig avslutningsgudstjänst 
med Salt och Söndax!  
Vi ses igen till hösten, vecka 35 är det 
uppstart för Equmenias grupper!  
Ha en härlig sommar! 
  //Equmenias styrelse

Salt och Salt+
Vår första övning efter sommaren blir 
måndagen 27 augusti.
Då blir det lite nyheter.

De som är lite äldre får öva lite längre, 
vilket gäller mellanstadie- och högsta-
diebarn. Salt+ (Salt plus) kallar vi det.  
Vi börjar kl.17.

Skolbarn från förskoleklass till 3:an övar 
som vanligt kl. 17.20-18, och då sjunger 
vi tillsammans alla åldrar i sånggruppen 
Salt.

I höst får vi förstärkning i ledargruppen 
med Karin Sand, vilket är väldigt roligt!

Vi kommer öva ungefär varannan mån-
dag, enligt särskilt schema.

Skolbarn från förskoleklass och uppåt 
är varmt välkomna!
        Matilda Svenning

Att sitta på trappan och tälja barkbåtar 
funkar toppen tyckte scouterna.

Scoutläger ”On fire”
Ett läger som arrangeras av Alingsås 
equmeniascout dit scoutkårer från 
hela regionen fått anmäla sig till.  
Lägret går av stapeln på Hällnäs udde 
den 16-21 juni.
Från Kungälv åker  
25 scpouter, 11 ledare  
och föräldrar och  
2 ledarbarn.

“Alla barn är lika olika”
Måndag den 17 sept kl 18-21
Med temat ”Alla barn är lika olika” 
välkomnar vi alla ledare  i vårt barn- 
och ungdomsarbete till en kurskväll 
med föreningsutvecklare Mikael 
Nilsson. 
Kursen handlar om hur vi som 
Equmeniaförening kan välkomna och 
inkludera barn med särskilda behov.



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 16 september 
Sista manusdag  26 augusti

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
Anna Ingemarsson
Ethel och Ingemar Finnberg
Birgit Gerle
Barndop
Maya Alicia Harris dotter till Jenny 
Harris och Viktor Persson 28 april
Barnvälsignelse
Tage Martin Erik Frejd son till  
Viktoria och Samuel Frejd 13 maj
utflyttad medlem
Anna Petersson till Mariakyrkan 
Hammarkullen 
Avlidna
Jarl Thoresson avliden 15 mars,  
begravningsgudstjänst 3 april
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