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Mångfald på  
Tillsammansdagen  

i Lindome 



I huvudet på diakonen Tycker du det är roligt 
att sjunga? Kom med!
Välkommen till  
HÖSTKÖREN  
- Vi sjunger på  
gudstjänsten  
sön 7 okt kl 10.30. 
Övning tre onsdagar kl 18.30:  
19 sept, 26 sept, 3 oktober.

Välkommen till  
ADVENTSKÖREN  
- Vi sjunger på första advent,  
sön 2 dec 10.30. Kanske blir det 
tredje advent också... 
Övning fyra onsdagar kl 18.30:  
7 nov, 14 nov, 21 nov, 28 nov
Hälsningar Karin Davidsson 

Mötesplatsen
Nu har vi startat igen. 
”Mötesplatsen” -  platsen för nya 
och gamla svenskar. 
Välkommen att vara med!!   
Torsdagar kl 18 till 20.

Vi hade flyttat till ett radhus i Tuve jag 
och min man. Det blev dags att byta golv i 
delar av huset och vi fick tag på ett andra-
sorterings björkgolv. Priset var så lågt att 
vi kunde köpa många plankor. Vi började 
lägga golvet, och sorterade fram de ljus-
aste brädorna utan kvistar och blåröta. 
De överblivna planken hamnade i en hög 
för sig. Vi var väldigt nöjda med resulta-
tet. Det blev ett ljust och fint golv.

Den utsorterade högen blev ganska stor. 
Vi mätte och räknade och kom fram till 
att det räckte till ett rum till. När även 
det rummet var klart kunde vi konstatera 
att vi fick  ett ännu vackrare golv. Kvistar 
och skiftningar gav helt annat liv åt hela 
rummet. Det vi från början sorterade bort 
stod för det sköna och vackra.

Ibland får vi människor för oss att likheter 
är viktigare än olikheter i strävan efter ett 
enklare liv. Men redan i skapelsen lade 
Gud ner olikheter i oss människor och i 
allt det skapade. Det är originalen och det 
speciella som skapar skönhet.

Precis så är det i Guds församling. När vi 
vågar låta mångfalden finnas blir vi en 
tilldragande gemenskap som reflekterar 
Guds skaparglädje. 

Låt oss därför upp-
muntra och glädja 
oss åt varandras 
olikheter.

Elisabeth Denoson

Information om personuppgifts-
behandling (GDPR) för medlem-
mar i Equmeniakyrkan Kungälv
Equmeniakyrkan Kungälv är person-
uppgiftsansvarig för behandlingen av 
medlemmars personuppgifter. Den 
personuppgiftsbehandling som utförs 
i samband med ditt medlemskap, 
följer lagens krav (GDPR). På den stora 
anslagstavlan i kapprummet i kyrkan 
finns information om vilka personupp-
gifter vi behandlar, hur och varför.
Har du frågor, är du välkommen att 
kontakta församlingens ordförande.
Styrelsen



Arbetsdag
Lördag 27 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...

Körhelg  20-21 oktober 
För alla åldrar
Kom med och sjung gospel till-
sammans med kören In his grace
Lördag 20 okt 13-18 övning
Söndag 21 okt 9-12 övning och 
gudstjänst
Avgift: 100 kr inkl fika på lördag
Anmälan så snart som möjligt, 
dock senast 14 okt till:  
diakon.equmeniakyrkan.
kungalv@gmail.com
Ange namn, mobilnummer och 
om du behöver specialkost.

Välkommen till Regionfest 
i Missionskyrkan Trollhättan den 6 okt!
Tema: Ett i Kristus – en kyrka för alla
Varmt välkomna till en inspirationsdag för 
församlingar och equmeniaföreningar i 
region väst! Det blir gudstjänst, seminarier, 
tårtkalas, regionstämma, talkshow mm. Det 
finns ett särskilt program för barn, så även 
barnfamiljer är välkomna.
Se mer information på anslagstavlan.

ATT VARA FÖRSAMLING IDAG
Två bibelstudiekvällar med  
samtal och nattvardsandakt
Tisdag 2 och 16 okt 18.30-20.00   
samlas vi för att läsa Bibeln och samtala 
om vad det kan betyda ”Att vara Kristi 
kyrka och att vara med-lem i Kristi kropp”.
Kl. 20.00 firar vi en kort nattvardsandakt. 
Ingen servering, förutom en kopp te.
Varmt välkommen! 

Olle Alkholm
biträdande kyrko-
ledare i Equmenia-
kyrkan, kommer  
till oss i Kungälv 
och predikar i guds-
tjänsten söndagen 
den 7 okt.

14 oktober kl. 10.30
Bön- o lovsångsgudstjänst med nattvard
Skördefest - en dag om tacksamhet
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, pengarna går 
till VÄRLDENS BARN.



  SEPTEMBER

  16 Sön 10.30 Gudstjänst  
Anna-Karin Herngren, Kerstin Peterson, 
Karin Davidsson  SÖNDAX
17 Mån 18-21 Ledarutbildning  
“Alla barn är lika olika” Mikael Nilsson
21 Fred RPG Träffpunkt i Pingstkyrkan 
Einar Ekberg-sånger med Jan Arvidsson,  
pianist Britt Carlsson 

  23 Sön 10.30 Gudstjänst 
Ammi Floberg, Anna Claesson, Oscar 
Johnsson, barnvälsignelse, ny medlem, 
Insamling Thailand, Församlingsmöte

23 Sön 16.00 Allsång på second hand

28 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

29 Lör Kämpalek för scouterna  
(equmenia region väst)

  30 Sön 10.30 Gudstjänst  
   med alla åldrar 
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, SALT, 
Scoutinvigning. Scoutledararna  
Insamling till Equmenia i Sverige       

  OKTOBER
3 Ons 11.00  Bibelstudium RPG

3 Ons 18.30 Stick- och virkcafé

2 Tisd  18.30  Bibelstudium  
med samtal   Se notis.
20.00 Nattvardsandakt  Ammi Floberg  
6 Lörd  Regionfest  
och equmenias regionstämma  
i Trollhättan Se notis.
6 Lör 10 -13 Kläd- och prylmarknad  
för barn

  7 Sön  Gudstjänst 
Olle Alkholm,  Elisabeth Denison,  
Kören, SÖNDAX
12 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission
13 - 14 Barnkörläger på Sjövik där SALT  
och Salt+ deltar
13 Lör Servering på second hand  
scoutledarna ansvarar

  14 Sön  10.30 Bön- och Lovsångs  
  gudstjänst med nattvard  
 Ammi Floberg, Isak Hernquist

16 Tisd 18.30 Bibelstudium  
med samtal   Se notis. 
20.00 Nattvardsandakt Ammi Floberg  

19 Fre 11.00 RPG Träffpunkt  
i Equmeniakyrkan  
“Tro eller vetenskap, konflikt eller  
harmoni” med docent Ivar Gustavsson

19 Fred  18 Fredagsmys 

  20 - 21 lö sö  Körhelg  
  med In his grace    Se notis.

  21 Sön 10.30 Gudstjänst 
Ammi Floberg, Ann-Charlotte Brand-
berg,  In his grace och kören,  
Insamling Thailand, SÖNDAX
25 Fred 15.00 Arbetsträff för mission

27 Lörd  Arbetsdag i och runt kyrkan 

  28 Sön 10.30 Gudstjänst  
Stina Davidsson, John Bjurenstedt  
och Clara Vennman  

28 Sön 16.00 Allsång på second hand



Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet    20/9, 18/10, 15/11
Ranrikegården    25/9, 23/10, 19/11
Rexegården    27/9, 25/10, 22/11

Detta händer i kyrkan under veckan
Måndag
Sånggruppen SALT & Salt+ 17.00 -18.00
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 18.00 - 20.00 

Söndag
Gudstjänst 10.30 
Söndax 10.30  vissa söndagar

  NOVEMBER
4 Sön  10.30 Gudstjänst med nattvard 
Ammi Floberg, Elisabeth Denison,   
Anders Rimpi, Karin Davidsson,  
Tacksägelse

7 Ond 11.0 Bibelstudium RPG

7 Ons 18.30 Stick- och virkcafé

9 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

10 Lörd  Servering på second hand

  11 Sön 10.30 Gudstjänst 
Egon Rommedahl, Anna Claesson,  
Lars Lilled    SÖNDAX
16 Fre 11.00 RPG träffpunkt  
i Pingstkyrkan  
“Äventyr i Östafrika”  Tor Herngren

  17 Lörd 10-18 Endagsretreat  Se notis.

  18 Sön 10.30 Gudstjänst  
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe,  
Emma Kihl,  Insamling Thailand,  
Församlingsmöte
23 Fred 15.00 Arbetsträff för mission
23 Fre 18.00  Fredagsmys

  25 Sön 10.30 Gudstjänst 
John Kvarnero, Elisabeth Denison,  
Karin Sand  SÖNDAX
25 Sön 16.00 Allsång på second hand 

27 Tis 11.00  Julblomsterfest  
för medlemmar 80+ 

28 Ons 11.00 Bibelstudium RPG

  DECEMBER
1 Lörd   Julmarknad

  2 Sön 10.30 Gudstjänst 1:a advent 
Ammi Floberg, Helén Lilled,  
Kören, SALT

 



Från styrelsen
Jag vill först och främst säga TACK! 
I förra församlingsbladet skrev jag: 
Kom ihåg Ditt regelbundna givan-
de!! Vecko-/månadsoffret till försam-
lingen kommer in – oavsett årstid. Så 
behöver det vara och så är det.
Vi kommer alldeles strax att kunna 
summera året september 2017 – au-
gusti 2018, men vi gör inget bokslut. 
Det gör vi i januari – efter årsskiftet. 
Men redan på församlingsmötet i 
november kommer vi att fördjupa 
oss i ekonomin och då ska vi också 
ta beslut om budget för 2019. Det 
kommer att handla både om vår 
verksamhetsekonomi och om de 
extra satsningar på renovering och 
förnyelse vi har möjlighet att göra.
Byggnationen på granntomten är 
i full gång och vi häpnar väl lite till 
mans när vi ser det första huset resa 
sig mot skyn. Vi kommer att få vänja 
oss och när inflyttningen börjar går 
vi en spännande tid till mötes.
Som vanligt avslutar jag med en liten 
påminnelse:
•	Du som ännu inte använder vårt 

bankgiro: Börja med ett regelbun-
det månadsgivande, till exempel 
via autogiro! Beloppets storlek 
spelar mindre roll, det är regelbun-
denheten som är det viktiga!!!

•	Du som vill ge en extra gåva till 
utemiljön kan göra det genom in-
betalning till samma konto.

o Equmeniakyrkan Kungälv,  
bankgiro 218-5312

Nu hoppas vi på en god höst för oss 
alla i församling och i kommun!
Kassören Lars

Tisdagsfika…. 
… på tisdagar kl 10 har blivit ett  
begrepp i vår församling.
För dig som har lite tid över mitt i 
veckan finns möjlighet till en stunds 
gemenskap runt en kopp kaffe/te och 
en smörgås.
Samtalet brukar vara gott och  
inspirerande. 
Innan vi skiljs åt avslutar vi med en 
enkel andakt.
Välkommen!

Välkommen till
SPA FÖR SJÄLEN
en retreatdag i tystnad
lördag 17 nov 10.00-18.00
Tystnad, avslappning, vila och eftertanke. 
Bibelmeditation, andakt och nattvard.  

Plats: Equmeniakyrkan i Kungälv
Anmälan senast 5 november 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.



Fredagshäng är för dig som går i 
mellanstadiet och uppåt, alltså från 
årskurs 4.
Vi träffas varannan fredag kl. 18-20, 
med start 14 september.
Baka, pyssla, spela spel, innebandy, 
fika, andakt och ibland någon gäst…
Vi ska ha roligt, umgås och helt enkelt 
HÄNGA.
Välkommen!
Matilda (0706-997686), Christoffer, 
Emma, Sara och Niklas
Medlemsavgiften är 100 kr per termin.

Salt och Salt+
Till sånggruppen SALT är skolbarn 
från förskoleklass till 3:an välkomna. 
Vi övar kl. 17.20-18.

Salt+ (för mellanstadie- och högsta-
diebarn) börjar öva från kl. 17.00.

Vi sjunger upp på gudstjänst två 
gånger per termin. När det är dags 
för barnkörläger på Sjöviksgården,  
då åker vi.

Höstterminen 2018 övar vi ungefär 
varannan måndag, enligt särskilt 
schema.

Medlemsavgiften är 100 kr per 
termin.

Välkomna till sångglädje och  
gemenskap!

Hälsar körledarna  
Matilda Svenning, Karin Sand &  
Ann-Charlotte Brandberg

FREDAGSMYS
19 okt och 23 nov
• Kvällsmat
   • Gemenskap för alla åldrar
• Lek & Skoj
• Aftonbön
Kostnad: 25:-/pers för mat
(max 100:-/familj)

Söndax träffas:

16 sept, Gudstjänst med alla  

åldrar 30 sept, 7 och 21 okt, 11 

och 25 nov, Gudstjänst med  

alla åldrar 9 dec.

 



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 25 november 
Sista manusdag  4 november

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

Dop 
Noomi Linnea Ebefors dotter till 
Frida o Jakob Ebefors döptes 2 juni
Erik Olofsgård, Fayaz Faizi, Mostafa 
Husseini döptes 3 juni

Nya medlemmar 
Fayaz Faizi, Mostafa Husseini,  
Emma Nillson 3/6

Avlidna 
Thomas Hagman 29 juni,  
begravningsgudstjänst  16 juli
Ella Mellqvist 11 augusti,  
begravingsgudstjänst 7 september

Utgången medlem 
Aron Davidsson


