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Vi reser ett tecken,  
rättvisans tecken,  
måltid delad med alla. 
Vi smakar den framtid  
de fattiga hoppas,  
tid då murar ska falla.
                                          Ps S 427



I huvudet på diakonen

När våra barn växte upp var vårt köksbord ofta 
belamrat med skolböcker och läxor. Trots att 
båda barnen hade skrivbord i sina rum var det i 
köket de ville sitta. Jag förstår dem. Köket är ofta 
hemmets hjärta och där finns nästan alltid nå-
gon. Mitt i matlagning eller bakning finns någon 
minut då och då över för att hjälpa till med ett 
mattetal eller en och annan glosa på engelska. 
Det är också runt matbordet vi har chans att 
dela dagens upplevelser och där samtalet ibland 
kommer lite längre än till det vardagliga.
I vår kyrka har köket en central plats, vid sidan 
av kyrksalen där vi firar våra gudstjänster. Tack 
vare köket kan vi bjuda till goda samtal runt mat 
eller fika och i samband med måltider får vi dela 
varandras liv och funderingar.
När Jesus mötte Sackaios, som satt uppflugen i 
ett träd och tittade på avstånd, ropade han inte 
”kom ner Sackaios så jag får predika för dig” 
utan han sa: ”kom ner jag vill äta tillsammans 
med dig”. Det blev en förvandlande måltid där 
Sackaios vände om och fick en ny inriktning i 
livet som inte bara påverkade honom själv utan 
hela omgivningen.
Om vi låter Jesus finnas med som den osynlige 
gästen vid våra matbord hemma och i kyrkan 
kan samma omvändelse hända även idag. Ge-
menskap i Jesu namn är läkande och helande.
När vi under detta år börjar renovera vårt kök i 

kyrkan är det inte för att vi 
vill ha det bekvämare eller 
mer stylat. Vi vill ge goda 
förutsättning till möten 
där gemenskap växer med 
varandra och med Jesus. 
Där spelar ofta ett kök och 
ett matbord en viktig roll.
Elisabeth Denison

En middag att minnas
En dag i september blev vi 
bjudna på middag till en familj 
vi träffat på en begravning här 
i Ytterby kyrka. Vi blev hämta-
de utanför vårt hus kl. 14.00.
Väl inkomna i deras kök mötte 
oss ett middagsbord dukat 
för fem. När vi bänkat oss 
kring bordet kom värdinnan 
med varsin tallrik med 
nässelsoppa, i september, 
det brukar man annars äta på 
våren.
Nästa ovanlighet var bordsbö-
nen.
I Jesu namn till bords vi gå. 
Välsigna Gud den mat vi får. 
Och hägna med din milda 
hand 
I nåd vårt hem och fosterland. 
Amen
Jag beder numer denna 
bordsbön vid frukosten. 
Vilket bra sätt att få med en 
bön för vårt land. Om vi ber 
den bönen tror jag att vi kan-
ske kan medverka till att Gud 
på ett särskilt sätt bryr sig om 
Sverige. Vad tror du?
Inger Vänervik

Tillsammansläger  
7-8 sept
I år blir det Tillsammansläger 
på Sjöviksgården igen.
Boka redan nu helgen 7-8  
september i din almanacka 
och håll utkik efter anmäl-
ningslista i kyrkan. Anmäl dig 
gärna före sommaren.



Arbetsdag
Lördag 13 april 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...

Förnya och fördjupa
Två lördagar under 2019, 6 april och 
9 november,  inbjuder vår region i 
Equmeniakyrkan till konferensdagar 
för inspiration och fördjupning. Det blir 
gudstjänster, föredrag, seminarier och 
samtal. Vi räknar med att en grupp från 
vår församling kommer att delta. Anmälan 
kan göras på lista i kyrkan eller till Elisabeth 
Denison diakon.equmeniakyrkan.kungalv@
gmail.com

Jazz i Equmeniakyrkan
Den 14 april kl 18.00  blir det jazzkväll i med  
Torkel Eeg-Olofssons jazzgrupp.
Sättningen är Torkel Eeg-Olofsson piano,  
Jan Andersson elbas och  Bosse Ek trummor.  
Gruppen har spelat jazzmusik tillsammans 
i 40 år i kyrkor och församlingar
Musiken är Jazzmusik från 50, 60 och 70 
talet.

Lyckans gitarrorkester
Lyckans gitarrorkester är ett härligt gäng 
från Smögen. De kommer till oss den  
7 april för att sjunga och spela. Lyckans 
gitarrorkester bildades av boende på ett 
av asylboendena i Sotenäs kommun under 
det intensiva året 2105 -16. Volontärer från 
Missionsförsamlingen på Smögen ville göra 
något tillsammans med alla nyanlända och 
så kom orkestern till. Missa inte att lyssna 
till detta härliga gäng.

Välkommen på  
Kyrkokonferens 2019! 
Konferensen äger rum i Jönköping 
mellan 29 maj – 2 juni.  
Temat för årets konferens är:  
Till jordens yttersta gräns  
med fokus på bibelläsning, 
internationellt arbete och klimat.                             
Här får du vara med om semina-
rier, gudstjänster, förhandlingar, 
program för alla åldrar och stor 
gemenskap med vänner från när 
och fjärran.  
Välkommen!



  MARS

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
15 Fre 10 RPG Bibelstudium  
Ivar Gustavsson
15 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission
16 Lör 10-13  Kläd- och prylmarknad  
för barn
17 Sön 10.30 Gudstjänst 
Anne Grudeborn, Helen Lilled,  
Oscar Johnsson
17 Sön 16.00 Allsång på Second hand
22 Fre 11.00 Träffpunkt Pingstkyrkan 
Nisse Norén “Livet från den ljusa sidan”
23 Lör 10.00-18.00  Spa För Själen  
- Endagsretreat (inga platser kvar)
  24 Sön 10.30 Samtalsgudstjänst  
”Att kämpa mot det onda  
och tro på det omöjliga” 
Ammi Floberg, SÖNDAX
29 Fre 15 Arbetsträffen för mission
  31 Sön 10.30 Gudstjänst 
John Kvarnero, Helén Lilled, Sång av Salt   

  APRIL

6 Lör Förnya och fördjupa  
på Storsjöstrand   Se notis

 7 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Ann-Charlotte Brand-
berg,  Therese o Gunnar Lundberg,       
SÖNDAX
7 Sön 18.00  Lyckans gitarrorkester 
från Smögen  Se notis
12 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission
13 Lör 9-13  Arbetsdag i och  
                      runt kyrkan
  14 Sön 10.30 Gudstjänst
Maja Floberg. Lars Davidsson, Maria 
Almestål  Insamling till pastors- och 
diakonutbildningen 
14 Sön 16.00 Allsång på second hand
14 Sön 18.00 Jazzkväll  
med Torkel Eeg-Olofssons Jazzgrupp 
Jönköping 

PÅSKHELGEN

18 Skärtorsdag 19.00  
Ammi Floberg 
19 10.30 Långfredag 
Ammi Floberg, Karin Davidsson,  
Catarina Martinsson, 
Gunilla Olausson m fl.
21 Sön 10.30 Påskdagen 
John Kvarnero, Ammi Floberg,  
Emma Kihl

26 Fre 10.00 RPG Bibelstudium 
Ivar Gustavsson
26 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission
27 Lör  Servering Second hand
  28 Sön 10.30  Gudstjänst
P-A Sahlberg, Elisabeth Denison,  
Lennart Åkerlund      SÖNDAX



Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet    7/3, 4/4, 2/5
Ranrikegården    12/3, 9/4, 7/5
Rexegården    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 

Söndag
Gudstjänst 10.30 
Söndax 10.30  vissa söndagar

  

30 Tis Valborgsfirande  
19.00   Barnaktiviteter,  
korvgrillning, musikcafé 
20.00  Eld, vårtal av Christer Mattsson, 
körsång och Kungälvs musikkår 
21.00 Musikcafé och kvällsandakt                                                              

  MAJ
3 Fre 11.00 Träffpunkt Equmeniakyrkan 
Svängig New Orleans Jazz med Corgi 
Jazzband från Jönköping
   5 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard 
Ammi Floberg, Elisabeth Denison    
Sång av Salt.  Annorlunda kyrkkaffe
10 Fre 15.00 Arbetsträffens  
våravslutning
  12 Sön 10.30 Gudstjänst med  
  alla åldrar
Equmenia. SÖNDAX våravslutning
  19 Sön 10.30  Gudstjänst  
Maja Floberg, Anna Claesson,  
Karin Sand.  
Församlingsmöte efter kyrkfikat.  
22 Onsd RPG:s försommarresa  
till Halland. Se RPGs programblad
25 Lörd   Servering Second hand
  26 Sön 10.30 Gudstjänst 
Ammi Floberg, Ann-Charlotte  
Brandberg, Stina Davidsson

  30/5 - 2/6 Kyrkokonferens i Jönköping       
  Se equmeniakyrkans hemsida

  JUNI

  2 Sön 10.30 Gudstjänst 

Vi tittar på en av gudstjänsterna från 
Kyrkokonferensen i Jönköping 

  9 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe
13 Tors kl.18.00 Allsångskväll  
tillsammans med Fredsrörelsen 
och Mötesplatsen
  16 Sön 10.30 Gudstjänst 
John Kvarnero, Elisabeth Denison



Från styrelsen
Mitt i förberedelserna för försam-
lingens årsmöte skriver vi detta:
Vi ser framåt.
Styrelsen har arbetat fram ett för-
slag till verksamhetsplan för försam-
lingen 2019 utifrån församlingens 
vision. Förhoppningen är att den ska 
inspirera oss som församling och bli 
ett stöd i uppdraget att vara en del 
av Guds kyrka på Komarken och i 
Kungälv.  
God ekonomi och stora behov. 
På årsmötet redovisas ett gott 
ekonomiskt resultat. Anledningen 
är församlingens tillfälliga intäkter 
från uthyrning under tiden ”Ikano-
bygget” pågår, tillsammans med ett 
regelbundet givande. Också 2019 
förväntas uppvisa ett gott resultat. 
På årsmötet presenteras konkreta 
planer för renovering av köket. För-
utom köket har församlingen beslu-
tat ge högsta prioritet till renovering 
av tak och kyrktorg. 
Den goda ekonomin ställs mot stora 
behov och bedömningen är att de 
tillfälliga intäkterna inte kommer att 
räcka. Därför startar vi nu en köks-
insamling. Många idéer finns hur vi 
kan samla in mer pengar. Känner du 
själv, eller tillsammans med någon, 
att du med lust och glädje vill hålla i 
en sådan insamling, hör av dig.

Bön, arbete och gemensamt ansvar 
för ekonomin!  
”Din insats behövs och ditt engage-
mang är viktigt och välkommet”

Församlingens styrelse genom  
Helen Lilled och Lars Davidsson

Köksrenovering
I höstas tillsatte styrelsen en arbetsgrupp 
med uppgift att komma med förslag till 
renovering av köket. Nu har vi kommit så 
långt att vi håller på att ta in offerter från 
köksleverantörer och entreprenörer  som 
kan tänka sig att göra jobbet. Planen är att 
ombyggnaden ska ske från mitten av maj 
och över sommaren.
Köket kommer att utökas i storlek genom 
att vi öppnar upp väggen mellan det befint-
liga köket och köket vid Växthuset och där 
inne kommer diskmaskinen att placeras.
Om du undrar över något så är du  
välkommen med din fråga.
Köksgruppen / Catarina Ploghed Isander

Bjudluncher
Äntligen är det dags igen! Så här går det till: 
• Du anmäler hur många vuxna/barn du vill 
bjuda hem på lunch/middag. Efter några 
veckor får du reda på vilka det blir och ni  
kan bestämma tiden tillsammans. 
• Du kan också köpa en lunch hos någon för 
100 kr för vuxna. Barn gratis.  Efter några 
veckor får du reda på vem du ska gå hem  
till och ni kan bestämma tiden. Spännande!
Luncherna bör ske innan sommaren. 
Behållningen till köksrenoveringen.
Vänd dig till Berith Martinson om du vill  
vara värd eller gäst.



Scoutläger i Flötemarken 
Både spårarscout och scout åker på 
scoutläger i Flötemarken 6 - 9 juni. 
Det blir ett läger tillsammans med 
scoutkårer från Bohuslän och Dals-
land. 
Lägret kommer handla om klimat 
utifrån olika 
aspekter. 
Tänk på 
ledare och 
scouter i  
dina böner.

KLIMATFASTA
Nu utmanas vi att delta i Equmenia-
kyrkans klimatfasta 6 mars-20 april
Fastan i vårt kyrkoår är ju den tid då vi 
förbereder oss för långfredagens drama 
och påskdagens ofattbara glädje. En tid 
för reflektion och vårstädning i våra liv 
som människor och lärjungar. Fastan 
infaller i år 6 mars-20 april och fastans 
huvudverb är att avstå. Man avstår 
inte nödvändigtvis nånting dåligt, man 
avstår, för att ge plats åt nånting annat, 
nånting bättre och viktigare.
I år har vår kyrka, Equmeniakyrkan, be-
slutat sig för att klimatfasta under den-
na begränsade period. Beslutet gäller 
all nationell och regional personal inom 
vår kyrka, men man vill också utmana 
församlingar och enskilda medlemmar 
att delta i denna klimatfasta, efter sina 
egna möjligheter och val. Klimatfastan 
handlar i första hand om tre områden: 
resor, mat och konsumtion.
På vår kyrkas hemsida kan vi läsa:
”Människan är skapad till Guds avbild 
och är själv en del av skapelsen. Vi bär 

som människor ett unikt ansvar att 
vara Guds medarbetare, förvaltare och 
medskapare.  Att fasta för klimatet är 
en symbolhandling men samtidigt ett 
sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå 
för att minska vår negativa belastning 
på Guds skapelse. Därför är inte kli-
matfastan en tillfällig handling utan en 
del i en långsiktig process.”

Välkommen att anta utmaningen! Gå 
gärna in på www.equmeniakyrkan.se 
och läs och följ vad som händer under 
klimatfastan!



Adresser m.m
Equmeniakyrkan Kungälv
Utmarksvägen 3
442 39 Kungälv
0303-173 20 
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 9 juni 
Sista manusdag  20 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:  
Ing-Britt Adiels  
Georg Christensson

Avlidna:  
Birgitta Olofsson 4 februari 
begravningsgudstjänst  8 februari

Ingrid Ogstedt 19 februari
begravningsgudstjänst  19 mars

Dop: 
Signe Sporre, dotter till Johanna 
Sporre och Tobias Hansson,
döptes 23 februari


