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Vi låg i gräset
och våra ögon insög åt anden
allt det sammansatta som är liv
och Gud
---
Så blev vår förundran
tillbedjan
Och vi sänkte våra pannor såsom
genom djupt vatten inför
livets heliga välde
Harry Martinson



Pastorn har ordet

Låt oss öva oss i förundran!                                                                                                                           
Att vi finns till, att världen finns till – det är ändå 
förunderligt och märkligt. Att jag får vara med 
om en sommar till, när nätterna är ljusa, när 
björkarna står ljusgröna och doftar så där speci-
ellt efter regnet, ännu en sommar med svensk 
färskpotatis och prästkragar i vägdiket, det är 
stort. Klyschigt? Kanske, men jag tror att Livet i 
dess stora rikedom väcker förundran hos oss, om 
vi tar oss tid att ta in det och låter oss beröras av 
allt levande omkring oss - natur, djur och män-
niskor, ja, skapelsen. Små fågelungar som piper i 
fågelholken, ett spädbarns första leende eller en 
fårad kind hos en riktig gammal människa – vad 
vackert det är! Detta betyder inte att livet alltid är 
enkelt. Nej, det kan vara rent av fult och fasans-
fullt och att blunda för den sidan av livet är inget 
jag förordar. Visst kan vi behöva skydda oss från 
all världens ondska ibland, men lösningen är inte 
att sticka huvudet i sanden. Jag tror mer på att 
finnas till för varandra, att lyssna och stötta var-
andra, att arbeta på förändring och att också mitt 
i det svåra, be om nåden att kunna förundras och 
vända vår blick, mot det goda och vackra. 
Förundran är en konst och samtidigt något djupt 
mänskligt, en gåva som Skaparen lagt i våra 
hjärtan och jag tror faktiskt att man kan öva sig 
i förundran, förundran över både skapelse och 
Skaparen. Förundran – som kan mogna till förnöj-
samhet, förändring och förtröstan.  Något vi be-
höver i vår hektiska och lite ytliga tid. Så låt oss ta 

oss tid att öva oss i förundran, 
denna sommar, förundran 
över att vi och världen finns 
till!
En skön sommar, full av för-
undran önskar jag oss alla!                                                                                         

Ammi Floberg

Tillsammansläger  
för alla åldrar
Den 7-8 september åker 
vi till Sjöviksgården igen 
för gemenskap, undervis-
ning, gudstjänst, lek och 
glädje. Vi startar med för-
middagsfika på lördagen 
kl.10.00 och avslutar efter 
kyrkkaffet på söndag. Man 
kan delta en dag om man 
vill. I år kommer vi att börja 
förbereda oss för läsåret 
2019/20 då vi ska fördjupa 
oss i Apostlagärningarna.  
Vi startar redan på lägret. 
Pris för lägret:
Vuxna 600:-
Barn  gratis.
Endast lördag: 350:-
Mer info om lägret kan 
du hitta på anslagstavlan i 
kyrkan.  Där kan du också 
anmäla dig senast 26 aug.

Jour sommaren 2019
Under de anställdas ledighet 
har styrelsemedlemmarna 
jour. 

Elisabeth har sem v 26-31
Ammi har sem v 25, 29-32

Kontaktpersoner v 29-31
v. 29 Lars Davidsson  
(0702-422170)     
v. 30 Håkan Kihl  
(0709-243330)
v. 31  Ann-Charlotte  
Brandberg (0703-707430)  



Söndagen den 25 augusti kl 10.30
firar vi gudstjänst på vår fina mötesplats ute.
Ammi Floberg predikar, Elisabeth Denison är 
mötesledare och det blir musik av grupp ur 
Kungälvs musikkår.
Efter gudstjänsten blir det knytkalas. Ta gär-
na med något matigt till det gemensamma 
buffébordet.  (Obs! om du tar med mat som 
behöver serveras varm ansvarar du själv för 
värmning) Serveringsgruppen ordnar kaffe, 
thé och kaka.

Allsångskväll 22 augusti
Den 22 augusti kl.18 blir det åter 
igen allsång på vår mötesplats ute.
Det blir sånger för alla åldrar. Gun-
nar Lundberg med musiker tar oss 
med i sången.
Enkelt fika och korv 
med bröd finns att 
köpa eller ta med 
egen fikakorg.
Vid regn flyttar vi in i kyrkan.

Ny vänskap och mycket lek - en heldag på Nordens Ark
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En lördag i maj rullade en buss in på vår parkering 
för att hämta en grupp förväntansfulla familjer 
för en resa till Nordens Ark. Hälften av deltagarna 
var familjer från vår församling, den andra hälften 
var familjer som regelbundet besöker Mötesplat-
sen. När bussen återvände till Kungälv nio timmar 
senare kunde vi konstatera att några hade sett 
snöleoparder, vargar och storkar, alla hade sett 
röda pandor, tigrar och getter med konstiga horn. 
Vi hade ätit lunch på restaurang, på vägen hem 
tagit en omväg till havet i Hunnebostrand för en 
glass och vi hade alla fått börja lära känna någon 
ny person. Precis som vi hade hoppats.
Det här är nog integration när det är som bäst!



  JUNI

  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,  
Karin Sand

Fr.o.m. söndagen den 23 juni – 11 aug 
firar vi gudstjänst tillsammans med 
Pingst Kungälv på söndagar kl. 10.00

Varannan söndag i vår kyrka och var-
annan i Pingstkyrkan.

 23 Sön 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

25 tisd kl.16.00 Sommarträff   
Ammi Floberg

  30 sönd kl.10.00 Gudstjänst 

Ammi Floberg, Kerstin Peterson 

   JULI
 7 Sön 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

9 Tisd kl.16.00 Sommarträff   
Ammi Floberg

  14 Sön 10.00 Gudstjänst  
   med nattvard 

Ammi Floberg, Karin Davidsson,  
Gunilla Olausson

  21 Sön 10.00 Gudstjänst  
  i Pingstkyrkan

23 Tisd kl.16.00 Sommarträff  
Lisen och Håkan Kihl

  28 Sön 10.00 Gudstjänst

Ann-Charlotte Lundgren,  
Ann-Charlotte Brandberg

  AUGUSTI
  4 Sön 10.00 Gudstjänst  
  i Pingstkyrkan

6 Tisd kl.16.00 Sommarträff  
med afternoon tea  
Elisabeth Denison

  11 Sönd kl.10.00 Gudstjänst

Carina Hult, Elisabeth Denison

  18 Sönd kl.10.30 Gudstjänst 

Kalle Hylén, Emma Nilsson 

22 Torsd kl.18.00 Allsångskväll  
med barntema. Gunnar Lundberg  
med husband.



Andakter på äldreboenden
Båtsmansgärdet    19/9  10.30
Ranrikegården    29/9  10.30

23 Fre 11.00 Träffpunkten  
i Equmeniakyrkan  
“Det finns en sång för varje tid”  
Lars Lilled och Magdalena Ahlberg-
Larsson sjunger och berättar.

  25 Sön 10.30 Gudstjänst  
  På vår mötesplats ute

Ammi Floberg, Elisabeth Denison, 
grupp ur Kungälvs musikkår. Knytkalas.

30 Fred 11.00 Arbetsträffen bjuder  
in äldreboendena

30 Fred 10.00 RPG Bibelstudium

  SEPTEMBER

  1 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard 

Anna-Karin Herngren Wirdheim,  
Lars Davidsson, Maria Almestål,  
Viktoria Frejd m.fl. SÖNDAX

7-8 lör-sön  Tillsammansläger  
på Sjöviksgården  
Gudstjänst kl 10.30

11 Ons 18.30  Kenya-kväll 
Desmond Otieno och Hannah Wahn-
ström berättar om ett skolprojekt 
slumområdet Mathare utanför  
Nairobi vilket de är engagerade i. 
Samarrangemang med Fredsrörelsen.

13 Fre 15 Arbetsträffen för mission

  15 Sön 10.30 Gudstjänst

Egon Rommedahl, Helen Lilled,  
Lars Lilled  
Invigning av köket!

20 Fre Träffpunkten i Pingstkyrkan  
”Fiol, färger och frivilliga funderingar” 
Cecilia Luther

  22 Sön 10.30 Gudstjänst

Ammi Floberg, Lisen Kihl och Gudrun 
Ogstedt, Therese o Gunnar Lundberg 
SÖNDAX.  Församlingsmöte efter fikat.

27 Fre 10.00 RPG bibelstudium

27 Fre 15.00  Arbetsträffen för mission

  29 Sön 10.30 Gudstjänst

Anne Grudeborn, Anna Klaesson, 
Niklas Lökholm, SÖNDAX

  OKTOBER

  6 Sön 10.30 Gudstjänst  
  med alla åldrar

Scoutinvigning, Equmenias offerdag, 
Salt sjunger

  13 Sön 10.30 Gudstjänst  
  med nattvard

Ammi Floberg m. fl.



Från styrelsen

Stökigt i kyrkan
Nu följer en tid med mer stök i 
kyrkan än vi är vana vid. Köket 
har tömts på sitt innehåll och ska 
nu fyllas med ny, funktionell och 
fin inredning och utrustning. Vi 
ser fram emot detta och följer 
med spänning extrainsamlingen 
till köket, där vi har satt som mål 
att få in 150 000 kr till invig-ning-
en den 15 sept (fast det nya kö-
ket kommer att vara i bruk långt 
tidigare).
Husen på granntomten har skjutit 
i höjden och snart börjar inflytt-
ningen.  Vi funderar på hur vi ska 
välkomna våra nya grannar. Sam-
tidigt söker vi nya hyresgäster till 
lokalerna på bottenvåningen som 
blir tomma när bygget är klart. 
I Kungälv finns församlingen med 
på olika sätt i nätverk och mötes-
platser. När Samhällskontraktet 
2020 revideras den 19 juni är vi 
representerade.
Styrelsen/Helen Lilled

Tankar från kassören
Församlingens ekonomi är vårt gemensam-
ma ansvar. Givandet i församlingen är gott – 
pengar kommer in och vi vet att behoven är 
stora. Vi har anledning att vara tacksamma! 
Som kassör är jag glad åt att givandet totalt 
sett ökar, men blir fundersam när jag ser att 
det som står för ökningen är insamlingen till 
köksrenoveringen medan det regelbundna 
givandet minskar något. Det som behövs är 
istället en liten ökning!
Just nu, åren 2018 och 2019, har vi stora, 
men tillfälliga, intäkter på grund av Ikanos 
byggnation. Vi får möjligheter att renovera. 
Men för vår verksamhet behöver vi ett uthål-
ligt och regelbundet givande. 
Nu står sommaren för dörren och jag vill på-
minna dig:  
• Det är regelbundenheten som är det  
viktiga, inte beloppets storlek!
• Använd bankgiro 218-5312
• Ge gärna en extra gåva till köksrenovering-
en – samma konto! Märk med Köket!
Swish fungerar förstås alltid också
Skön sommar önskar kassören Lars

Vi har fått en trumma!
Våra vänner från Mötesplatsen, Desmond och Hannah, 
har kommit med en fantastisk present till vår församling. 
Under deras senaste resa till Kenya 
specialbeställde de en djembetrum-
ma med fina sniderier. Nu hoppas 
vi att denna fantastiska gåva ska 
komma till användning i vår kyrka.

Den 11 sept kl 18.30 berättar  
Desmond och Hannah om sitt skol-
projekt i ett slumområde i Nairobi. 



Hej! 
Jag heter Emmy Hans-
son och kommer bli 
den nya kårchefen för 
Equmeniascout Kungälv!  
Jag jobbar just nu inom 
restaurangbranschen på 
Liseberg och håller på 
med lite olika kreativa 
projekt vid sidan av. 
Scout är för mig en utav 
de viktigaste delarna i 
mitt liv, här får jag pla-
nera och genomföra aktiviteter som både jag själv 
och scouterna tycker är roliga, och umgås med 
barn och ungdomar! Våra scouter slutar aldrig 

Startdatum  
för equmenia

Salt o Salt+  2/9
Spårarscout 26/8

Scout  26/8 
Söndax 1/9

Fredagshäng  13/9
Babyrytmiken 5/9

förvåna mig med deras vilja 
att lära sig mer och ha roligt 
på vägen, och att se dom 
växa som personer gör alla 
regniga hajker och långa 
vandringar värt varenda 
sekund. Jag ser fram emot 
att ta större ansvar för 
kåren och ännu ett år i vår 
fina församling! 

Scouterna har fått en ny kårchef: Emmy Hansson



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 29 sept 
Sista manusdag  9 sept

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 0737-758318

KUNGÄLV

Församlingsboken

Ny medlem  
Per Floberg 5 maj

Dop 
Wilma Maria Hjerpe, dotter till Sara 
Hjerpe och Jack Thelin, döptes i 
Equmeniakyrkan 25 maj.


