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TILL JORDENS 
YTTERSTA GRÄNS
-ett temaår om  
Apostlagärningarna

”Ni ska få kraft när den heliga anden 
kommer över er, och ni ska vittna om 
mig i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns.” 
Apg 1:8



I huvudet på diakonen

Ett nytt läsår har startat, för alla i skolan men ock-
så för oss här i Equmeniakyrkan.
Tillsammans med många andra församlingar inom 
vårt samfund vill vi i år lyfta fram läsning av Apost-
lagärningarna. Det är en spännande bok i vår bibel 
som berättar om de första kristna, tiden efter Jesu 
död och uppståndelse.
Man kallade de kristna för Vägens folk. De hade 
valt väg och de hade valt att ta rygg på Jesus un-
der sin livsvandring. En del fick gå en väg med 
många uppförsbackar och andra fick uppleva om-
välvande händelser, glädje, rädsla och sorg. Men 
de levde alla i förvissningen att de hade Gud på 
sin sida.
Berättelserna ger oss idag inspiration till den kal-
lelse Jesus gav sina lärjungar strax innan han läm-
nade dem för att fara upp till Far i himlen.
”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över 
er, och ni ska vittna om mig i hela Judeen och Sam-
arien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8
Löftet och utmaningen gäller även oss.
Hur ser vägen ut för dig och mig? Vilken kallelse 
bär du, jag och vi tillsammans? 
Var går vår yttersta gräns?
Det är ingen slump att vår kyrka ligger mitt i 
Komarken. Gud har haft ett finger med i spelet. 
När det nu växer fram många nya hus i grannska-
pet är det en utmaning men också en möjlighet 
att med blicken på Jesu rygg finna vägar framåt 
för oss och våra grannar.  Låt oss be om att vi ska 

få gå Guds väg här där vi 
är. Vi, tillsammans med alla 
kristna systrar och bröder i 
vår stad och vår värld, skriver 
just nu det 29:e kapitlet i 
Apostlagärningarna. …..”till 
jordens yttersta gräns”

Elisabeth Denison

INTRESSERAD AV ATT 
SJUNGA I MINDRE GRUPP?
Vill du vara med och 
sjunga i en mindre grupp                                                                         
som hjälper till att leda 
församlingssången, 
i vissa gudstjänster?                                                                                                                             
Alla åldrar är välkomna! För 
info Maria Almestål mobil: 
0702-299130

5/11 ÖPPET HUS FÖR VÅRA 
NYA GRANNAR 
Tisdag 5/11 kl.18-19.30 
bjuder in våra nya gran-
nar i husen bredvid kyrkan 
för att de ska lära känna                                                                      
oss och varandra. Det blir 
enkelt program och vi 
bjuder på lite ätbart.  
Men ska de lära  
känna oss, så måste fler än 
vi anställda vara där, så om 
du tycker om att prata med 
nya människor, är du väl-
kommen med denna kväll.

13/10 TACKSÄGELSEDAG  
& SKÖRDEFEST
Sön 13 okt är det Tacksägel-
sedag med tema: Lovsång, 
då vi särskilt tänker på Ska-
paren och alla goda gåvor 
jorden ger. Vi uppmuntrar 
varandra att ta med gåvor 
till gudstjänsten, som vi bär 
fram som ett tack till Gud 
och som vi sedan kan lotta 
ut vid kyrkkaffet. Pengarna 
går till Världens Barn.  
Gåvorna kan vara köpta  
eller egenodlade. 



Tillsammanslägret 
på Sjöviksgården
Tillsammans är ”grejen” 
på läger!
Tillsammans i skratt och 
sång, i lek och allvar,  
i måltider och natur-
upplevelser, i samtal 
och bön. Trivselfaktorn 
bland de 65 deltagarna 
var hög på årets tillsam-
mansläger. 

SAMTALSGUDSTJÄNST &  
KYRKLUNCH MED KNYTIS
Söndag 17 nov kl.10.30 har vi samtalsgudstjänst 
på temat: ”Till jordens yttersta gräns – Mission 
– Att vara sända till varandra” Det blir ingen 
predikan, men en inledning till temat och samtal 
med varandra i mindre grupper. Efteråt äter vi 
kyrklunch tillsammans, där vi får hjälpas åt  
att ta med oss någon maträtt att ställa på det 
gemensamma buffébordet. Har du varm mat 
med dig, får du själv ta ansvar för att detta är 
varmt när vi ska äta. Kaffe och kaka står sönda-
gens värdgrupp för.



  OKTOBER

2 Ons 18.00 Körövning 
inför temagudstjänst 20 okt
 6 Sön 10.30 Gudstjänst med alla åldrar
Scoutinvigning, Elisabeth Denison, 
Emma Nilsson, sånggruppen Salt 
equmenias offerdag

9 Ons 18.00 Körövning 
inför temagudstjänst 20 okt

11 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

12 Lör 10.00- 13.00  
Kläd- & pryl- 
marknad för barn

12 Lör 15.00 KOC 10-årsjubileum   
Konsert på Mimers hus 

12-13 Lör-sön Barnkörläger  
på Sjöviksgården - SALT deltar

 13 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard 
Tacksägelsedagen. Ammi Floberg,  
Karin Hedman, lovsångsgrupp SÖNDAX

16 Ons 18.00 Körövning 
inför temagudstjänst 20 okt

18 Fre 11.00 RPG Träffpunkten  
i Equmeniakyrkan  
“Kyrkosångaren Einar Ekberg- ett liv 
i Guds tjänst” Organisten Bo-Johan 
sjunger och berättar

19 Lör 10.00-17.00 Regionfest/ 
Regionstämma i Herrljunga

20 Sön kl 10.30 Gudstjänst 
“Till jordens yttersta gräns” 
Ammi Floberg,  Elisabeth Denison, 
Kören SÖNDAX

25 Fre 10.00 RPG Bibelstudium

25 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

26 Lör 9-13 Arbetsdag i  
och runt kyrkan

27 Sön 10.30 Gudstjänst
Ann-Charlotte Lundgren,  
Kerstin Hellman, Stina Davidsson

NOVEMBER   

3 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, 
lovsångsgrupp

5 Tis 18.00 Öppet hus.  
Träffa dina nya grannar 
Se notis!

8 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

9 Lör 10.00-17.00 ”Förnya och  
fördjupa” i Fiskebäck
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Andakter på äldreboenden 10.30
Båtsmansgärdet     
17/10, 14/11, 12/12
Ranrikegården     
22/10, 19/11 , 17/12 

Detta händer i kyrkan  
under veckan

Måndag
Sånggruppen SALT & Salt+  
17.15 -18.00
Spårarscout och  
Scout 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

 
 
 

 10 Sön 10.30 Gudstjänst 
Egon Rommedahl, Kerstin Peterson 
Musikkåren SÖNDAX 
Församlingsmöte efter kyrkfikat

15 Fre 15.00 RPG Träffpunkten  
i Församlingshemmet   
(OBS! tiden) ”Konsten att bli äldre”  
Lennart Björklund, psykoterapeut.

 17 Sön 10.30 Samtalsgudstjänst  
Ammi Floberg  Knytkalas SÖNDAX

22 Fre 10.00 RPG Bibelstudium

22 Fre 15.00 Arbetsträffen för mission

24 Sön 10.30 Gudstjänst
Pär-Axel Sahlberg, Marcis Morgens-
terns, Charlotta Olofsgård SÖNDAX 

30 Lör 11.00  Julmarknad
Lotterier, försäljning,  
auktion

 DECEMBER

 1 Sön 10.30 Adventsgudstjänst
Ammi Floberg, Helen Lilled, Kören 
SÖNDAX

 8 Sön 10.30 Gudstjänst med alla åldrar 

SÖNDAX ledare och deltagare,  
Sånggruppen Salt sjunger 



Från styrelsen
Församlingens ekonomiska givande 
ökar och styrelsen noterar det med 
glädje och tacksamhet. Om vi tittar lite 
närmare på olika konton ser vi att det 
är insamlingen till köksrenoveringen 
som står för ökningen, medan det re-
gelbundna månads-/veckooffret mins-
kar något. Under hösten och vidare 
in i nästa år är det viktigt att just det 
regelbundna givandet når upp till tidi-
gare nivåer och fortsätter den stadiga 
ökning, på ett par procent, som vi sett 
de senaste åren.
Totalt givande till och med augusti 
2019   2018
719 000 kr 667 000 kr
Varav månads-/veckooffer 
361 000 kr 382 000 kr
Varav ”köksinsamling”  
90 000 kr 0 kr
Det är mycket som händer, både i 
våra lokaler och runt omkring! Vi har 
börjat använda vårt nya kök och vi har 

(nästan) fått nytt golv i växthuset! Nya 
grannar har börjat flytta in. När 2019 
går över i 2020 kommer arbetsbodarna 
och inhägnaden på parkeringen att tas 
bort. Församlingen kommer på nytt att 
få ta ställning till hur våra lokaler och 
vår tomt ska användas.
Men just nu önskar jag en god höst för 
oss alla i församling och kommun!
Till sist: En påminnelse:
• 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 till köks-
renoveringen eller något annat kan 
göra det genom inbetalning till samma 
konto. Skriv: Köksrenovering,
Equmeniakyrkan Kungälv, bankgiro 
218-5312 eller swish 123 00 937 40
            Kassören Lars Davidsson

SMÅGRUPPER
Equmeniakyrkans temaår ”Till jordens 
yttersta gräns” utgår från Apostlagär-
ningarna. Vi vill uppmuntra alla som 
vill, att under detta läsår eller under en 
begränsad tid av det, starta och delta i 
en smågrupp på detta tema. Vi hoppas 
att flera grupper kommer att starta och 
grupperna kan se olika ut, träffas olika 
ofta och ha olika form och innehåll. 
Ni bestämmer själva. Man måste inte 
hinna igenom hela Apostlagärningarna. 
Detta kommer inte att organiseras fram 
av anställda, men vi hjälper gärna till 

med idéer och stöttning. Har du en 
längtan efter detta – ta gärna initiativet 
att bjuda in till en grupp och definiera 
hur ofta du vill träffas och vilket inne-
håll du önskar, samt under hur lång  
tid, du tänker att gruppen  
pågår. 
Anmäl ditt intresse 
till Ammi eller 
Elisabeth om 
du vill starta 
upp en grupp 
eller om du 
bara vill delta.
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HIMLAJORD
6-9 juni var vi på scout-
läger i Flötemarken 
som ligger i Bullare-
bygden. Vi var drygt 
20 scouter och ledare 
från Equmenia scout 
Kungälv. Lägrets namn 
var ”HIMLAJORD” och 
temat på lägret var 
klimat och miljö. Vi fick 
lära oss hur vi kan ta 
hand om miljön på bästa sätt och hur vårt sätt 
att leva påverkar klimatet. Vi pratade även om 
det mellanmänskliga klimatet - hur vi är mot 

HÖSTEN HAR KOMMIT och med den terminsstart för Equmenias grupper.  
Vi ser fram emot en höst fylld av olika spännande och roliga aktiviteter för alla. 
Babyrytmiken har två grupper med barn och föräldrar. Söndax har utökats med 
fler ledare och kommer därför träffas tre av fyra söndagar i månaden. Salt är ett 
stadigt gäng och planerar att åka på barnkörläger. Scout och Spårarscout har  
hämtat sig efter ett härligt läger i somras, nu väntar  
en ny termin med scoutinvigning och kämpa-
lek. Fredagshäng har fyllt sitt höstprogram 
med roliga saker, först ut ett besök på  
brandstationen. Equmenia ser fram mot 
en händelserik höst, den 6 oktober är det 
Gudstjänst med alla åldrar! Då medverkar 
våra grupper på olika sätt.  
Till sist, be gärna för våra barn, ungdo-
mar och ledare. Tillsammans sprider vi 
evangeliet till barn och unga i Kungälv! 
Emilie Wigenius,  
ordförande Equmenia Kungälv

och med varandra och hur det påverkar 
oss. Vi stortrivdes på lägret som var ett 
ganska litet läger med många lite mindre 

kårer. De andra kårerna 
har haft läger tillsam-
mans under flera år 
men välkomnade oss 
in i gemenskapen med 
öppna armar. 
Hälsningar 
Ledarna för scout  
och spårarscout



Adresser m.m
Equmeniakyrkan Kungälv
Utmarksvägen 3
442 39 Kungälv
0303-173 20 
www.equmeniakyrkan.se/kungalv

Bankgiro: 218-5312
Församlingens 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
Equmenias swish: 123-656 9131

Nästa programblad 24 nov 
Sista manusdag  4 nov

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

Födda
Love Hedman 24 juni,   
son till Jenny och Hannes Hedman

Iris Wigenius 19 juli,  
dotter till Emilie och Johan Wigenius


