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”Året slutar och börjar, 
ett nådens år.
Nu är tiden vår!
Nu har just vi en  
uppgift, ett liv
och ett hjärta som slår.” 

(Margareta Melin)



Pastorn har ordet sången jag sjöng i Idre, var 
sann, följt mig genom livet; ”Gud 
är ljus”. Även om jag ibland 
har svårt att se ljuset, så finns 
det ändå där. Det är mitt hopp. 
Det är min tro. Ja, det är min 
erfarenhet. Inte varje dag, men 
glimtvis, nu och då. Det finns 
ett ljus i denna värld, som ingen 
kan släcka, ett ljus som brinner 
för kärlek och rätt, ett ljus som 
brinner för dig och mig. ”Gud är 
ljus. Inget mörker finns i honom.”
Det är detta Ljus som hela kyr-
koåret handlar om och det be-
tonas särskilt i adventstid och 
jultid. ”Och ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte övervunnit 
det.” (Joh.1:5).
Gud, hjälpe oss att se det ljuset, 
att öppna oss för det, att leva i 
det och att ge det vidare. Gud 
är ljus och genom barnet i krub-
ban lyser det ända in i vår värld 
och ända in i våra liv. 

God Jul & Ett Välsignat Nytt År 
önskar jag dig!
Ammi Floberg

”Och ljuset lyser i mörkret…”
”Föreställningen att det finns en glöd 
under snön är naturligtvis absurd. 
Man kan bara rycka på axlarna åt 
sånt. Men det måste sägas: Det finns 
en glöd under snön.”    
           (Björner Thorson)
I tonåren var jag med på en skidresa 
till Idre. Ungdomsgänget i kyrkan 
åkte dit på sportlovet. Kvar hemma 
fanns en av våra vänner, Per-Anders, 
svårt sjuk i cancer. Jag var nära 
vän med hans flickvän. Vi brukade 
sjunga tillsammans och under den 
här sportlovsveckan skulle vi sjunga 
på en liten kvällsgudstjänst någon-
stans i Idre. Strax innan det var dags 
för gudstjänst, ringde telefonen med 
beskedet, att Per-Anders var mycket 
sämre. Jag fick sjunga själv och jag 
minns ännu hur det var att stå där 
framme i kyrkan och se bl.a. Per-
Anders flickvän och lillebror sitta i 
bänken, medan jag sjöng: ”Molnen 
kan komma för solen, men solen lyser 
ändå. Även om det är mörkt på nat-
ten, ljusnar det dagen därpå. Gud är 
ljus, inget mörker finns i honom. Gud 
är ljus…”
Natten efter vi kom hem från Idre dog 
Per-Anders. Min värld förmörkades 
och jag lyfte min knutna näve  
och hötte åt Gud. Det var inte sista 
gången jag mötte det svåra och obe-
gripliga. Det var inte sista gången jag 
ställde frågor som jag inte fick svar 
på. Ändå har tron eller snarare om att 



Julmarknad1/12
11:00 Marknad, lotterier, servering, 
försäljning, tunnbröd, kransar och 
blommor, julfotografering
13:00 Adventssamling
13:30 Auktionslotteri 
NYTT FÖR I ÅR:    
Passa på att ta ert    
julkort  hos oss!

Tänd ett ljus!
Missionsfest och gudstjänst 
söndagen den 13 januari   
kl 15.00
Vi hoppas att alla åldrar vill vara med!
OBS! Tiden!                                                                                                    
Då inspireras vi av, ber för och samlar 
in pengar till vårt internationella mis-
sions-arbete i nästan 30 länder. Håkan 
Lilja, läkare som arbetat många år med 
mission med inriktning för hälsa och 
sjukvård och som nu har en central roll 
i hälso-projekten i Kongo, kommer och 
berättar i gudstjänsten kl.16.00, men 
först samlas vi och äter mat   
tillsammans kl.15.00.    
Varmt välkomna!

Skaparglädje!
I vår församling och dess när-
het finns många kreativa och 
skapande människor. En del ser 
vi spåren av, andra finns mer på 
hemmaplan.     
Den 2 februari får Du chansen 
att dela med dig av din kreativitet 
och skaparglädje och att njuta av 
vad andra gjort. Det blir en utställ-
ningsdag då vi delar med oss. 
Du som stickat, virkat, broderat, 
knypplat, fotograferat, målat, 
bakat, slöjdat, komponerat, dik-
tat…. kontakta Elisabeth Denison 
om Du vill ställa ut.    
Och till oss alla: Kom och njut av 
eget och andras skapande!

Juldagsfest
Vi firar juldagen tillsammans runt 
dukade bord med sång, lek, mat 
och andakt. Om du vill får du gärna 
bidra till vårt gemensamma julbord. 
Anmälan till festen och vad du tänker 
ta med görs på lista i kyrkan eller till 
Elisabeth Denison 0760-14 14 09

Samtalsgudstjänst   
 – Vad är det?
I vår ska vi prova på att ha 
samtals-gudstjänst vid några 
tillfällen. Det betyder att vi börjar 
vår gudstjänst inne i  kyrksalen, 
som vanligt, där Ammi   
introducerar dagens tema och 
upplägg. Efter en stund går vi ut 
och sätter oss i mindre  
grupper och samtalar utifrån 
några frågor som Ammi   
formulerat eller helt fritt kring 
temat, om gruppen önskar det. 
Sedan går vi tillbaka in i kyrksa-
len och sjunger, ber, tänder ljus 
och avslutar gudstjänsten. 
Vi hoppas att detta ska kännas 
spännande och meningsfullt!



   NOVEMBER

  25 Sön 10.30 Gudstjänst  
John Kvarnero, Nicolina Holmgren, 
Oscar Johnsson,  SÖNDAX
25 Sön 16:00 Allsång       
på second hand
27 Tis 11.00 Jublomsterfest                     
för medlemmar 80+
28 Ons 11.00 Bibelstudium RPG

   DECEMBER
1 Lörd 11.00 Julmarknad                    
13.00 Andakt/musik 14.00 Auktion
2 Sön  10.30 Gudstjänst          
   1:a advent 
Ammi Floberg, Helén Lilled, Kör/
SALT, insamlingen ”Tänd ett ljus” 
startar
5 Ons 18.30 Stick- och virkcafé
7 Fre 15.00 Arbetsträffen för   
mission, Julavslutning

9 Sön 10.30 Gudstjänst  
   med alla åldrar 
Linda Ulmå, Emilie Wigenius,            
Gunnar Lundberg, Nicolina   
Holmgren, SÖNDAX avslutning     
13 Tor 11.00  RPG Träffpunkt i 
Equmeniakyrkan, Julfest
16 Sön 10.30 Gudstjänst                               
     Julens sånger 
Ammi Floberg, Helén Lilled,                
Kungälvs musikkår

18 Tis  18.30 Julkonsert   
med Kareby damkör och Kungälvs 
manskör, andakt: Ammi Floberg, 
glöggmingel
23 Sön 10.30 Gudstjänst                                
      Levande julkrubba
Nicolina Holmgren
24 Julafton 23.00    
     Midnattsgudstjänst
Elisabeth Denison, sångare och  
musiker
25 Juldagen 15.00    
     Fest med knytkalas
Nicolina Holmgren, Elisabeth  
Denison
30 Sön 10.30 Gudstjänst   
med nattvard

2019

   JANUARI
11/1 10.00 Bibelstudium RPG
Ivar Gustavsson
6 Sön 10.30 Gudstjänst
Ivar Gustafsson, Kerstin Hellman
13 Sön 15.00 Missionsgudstjänst
Håkan Lilja, Ammi Floberg
20 Sön 11.00 Ekumenisk   
gudstjänst Kungälvs kyrka
25 Fre RPG:s årsmöte                            
i Pingstkyrkan, Daniel Höglund, 
Stina Davidsson, Clara Vennman 

Nicolina Holmgren, Ann-Charlotte 
Brandberg, Charlotta Olofsgård



Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärde  13/12, 10/1, 7/2, 7/3  
Ranrikegården  18/12, 15/1, 12/2, 12/3
Rexegården  20/12, 17/1, 14/2, 14/3

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   
Varannan vecka

Söndag
Gudstjänst 10.30 
Söndax 10.30  vissa söndagar

25 Fre 18.00 Fredagsmys 
27 Sön 10.30 Gudstjänst
Ammi Floberg, Lars Davidsson

   FEBUARI
1 Fre 10.00 Bibelstudium RPG  
Ivar Gustavsson

3 Sön 10.30 Gudstjänst med 
nattvard
Ammi Floberg, Anna Claesson, 
Niklas LÖkholm, SÖNDAX

10 Sön 10.30 Samtalsgudstjänst 
”Om Jesus är vårt hopp   
- vad menar vi med det?”   
Ammi Floberg, Lars Lilled
10 Sön 16.00 Allsång   
    på second hand
17 Sön 10.30 Gudstjänst
Kalle Hylén, Elisabeth Denison
22 Fre 11.00 RPG- Träffpunkten                      
i Equmeniakyrkan, Johanna   
Bjurenstedt
24 Sön 10.30 Gudstjänst
Hans Dahlgren, Rosa-Maj Hjerpe, 
Gunnar och Therese Lundberg, 
SÖNDAX

   MARS

1 Fre 18.00 Världsböndagen               
ekumenisk samling    
i Equmeniakyrkan
3 Sön 10.30 Markusmässan
Ammi Floberg, Kerstin Peterson, 
Kören, SÖNDAX

 2 Lör ”Skaparglädje”, se notis.

8 Fre 18.00 Equmenias årsmöte
9 Lör 15.00 Församlingens årsmöte
10 Sön 10. 30 Gudstjänst          
     med alla åldrar/Årshögtid
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, 
Emilie Wigenius, Anna Ingemarsson



Från styrelsen

Rapport från församlings- 
mötet 18 november

Just hemkommen från församlings-
mötet samlar jag ihop några reflek-
tioner till Dig som inte kunde vara 
med:
Församlingens ekonomi är god, våra 
lokaler fungerar som mötesplats för 
olika åldrar och nationaliteter – inte 
bara för församlingsmedlemmar - 
och vi underhåller och renoverar. 
Listan kan göras lång! 

I och med bygget på granntomten 
har vi goda extraintäkter. Samtidigt 
är vi lite för få aktiva medlemmar 
för att fullt ut bära de årliga kost-
naderna för all verksamhet och allt 
underhåll. Och vi ser fler behov!

På mötet fattade vi beslut om bud-
get för 2019. En budget som behö-
ver tillföras ungefär 100 000 kronor 
av det vi kallar extraintäkter, för att 
”gå ihop”. Vi fattade också beslut om 
renoveringen där kyrktak, tillgäng-
lighet/handikappanpassning och 
kök/kyrktorg får högsta prioritet. 
Vi beslutade att starta en separat 
insamling till köksrenoveringen, där 
du kan få ge en gåva som räcker till 
några muggar, en låda eller kanske 
ett skåp. 

Även om församlingsmötet hand-
lade mycket om ekonomi påminde 
vi varandra om att ekonomin är ett 
medel, inte ett mål. Det är alltid re-
lation, kärlek till och omsorg om

Hälsning från    
valberedningen

Valberedningen påbörjar sitt arbete 
inför årsmötet.
Du som vill gå in i nya uppgifter, byta 
eller lämna uppdrag, kontakta   
valberedningen snarast dock
senast 15 januari.

Marcis Morgensterns 
tel 070-339 02 41. 

Nytt datum!
SPA FÖR SJÄLEN
en retreatdag i tystnad
lördag 23 mars 10.00-18.00

(med)människor som är det riktigt 
viktiga. I bönen, arbetet och det gemen-
samma ansvaret för ekonomin behövs 
Din insats och Ditt engagemang. 
Som vanligt avslutar jag med en påmin-
nelse:
• Du som ännu inte använder vårt 
bankgiro: Börja med ett regelbundet 
månadsgivande, till exempel via auto-
giro. Beloppets storlek spelar mindre 
roll, det är regelbundenheten som är 
det viktiga!
• Du som vill ge en extra gåva kan göra 
det genom inbetalning till samma 
konto.
o Equmeniakyrkan Kungälv, bankgiro      
    218-5312

Kassören Lars



Häng på du med!
Varannan fredag träffas ett härligt 
gäng och hänger. De bakar, pyss-
lar, badar och har helt enkelt roligt.

Vill du också vara med? Ledare är:
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. 

Vårterminen 2019 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

Ni når oss på e-post: salt.equmenia.
kungalv@gmail.com

Söndax träffas:

25 nov, Gudstjänst med alla  

åldrar 9 dec, Levande julkrubba 

23 dec, 3 och 24 feb, 3 mars, 

Gudstjänst med  

alla åldrar 10 mars.

 

EQUMENIAS OLIKA 
GRUPPER STARTAR 
TERMINEN VECKA 3

FREDAGSMYS
25 jan 18-20
• Kvällsmat
   • Gemenskap för alla   
     åldrar
• Lek & Skoj
• Aftonbön
Kostnad: 25:-/pers för mat



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 3 mars 
Sista manusdag  10 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 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 
Nicolina Holmgren, Emmy Hansson

Barnvälsignelse 
Hedvig Sporre, född 17 januari 2018, 
dotter till Emelie Sporre och Marcus 
Weldeborn

Utflyttade 
Anneli Lundell-Gessle, Emma Svahn


