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…Men natten skall vika där ångest nu råder…

Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig Hjälte,
Evig Fader,
Fredsfurste.
Jesaja 9



Pastorn har ordet

INTRESSERAD 
ATT SJUNGA ?
Vill du sjunga i 
en mindre grupp                                                                         
som hjälper till att 
leda församlings-
sången, i vissa 
gudstjänster?                                                                                                                             
Alla åldrar är  
välkomna!  
För info Maria 
Almestål mobil: 
0702-299130

Gud, du som blev som vi,  
må vi bli som du!
” Så säger Herren; Nej, detta är den fasta jag vill se: att du  
lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de  
förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige,  
ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, 
vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för 
dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå 
framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg….” (Jes. 58)

När jag skriver detta närmar sig adventstiden, som egentligen 
är en fastetid och en förberedelsetid inför den stundande ju-
len. Julen med sitt budskap om frid och ljus, frihet och rättvisa 
– för hela världen, för varje människa! Ett budskap som du och 
jag är kallade att vara en del av och att förverkliga i vår vardag.  
”Hujeda mej” va´ svårt! 
Samtidigt, Gud är inte ute efter våra dåliga samveten. Gud un-
nar oss en God jul, men Gud vill locka fram vår kärlek och vår 
medkänsla, också för dem som inte kan göra sina röster hörda, 
också för det i oss själva som är smärtsamt och skört. 
Och grunden för allt är att …”Ett barn har fötts, en son är oss 
given…och en gång skall natten vika där ångest nu råder!” Det 
finns ett hopp, det finns en kraft igenom alla tider, trots allt!  
Låt oss söka det hoppet! Låt oss söka den kraften! Låt oss söka 
det barnet! 
Från 1:a advent och hela januari månad är vår särskilda in-
samlingsperiod till våra samarbetskyrkor i andra länder och 
söndagen den 26 januari har vi en särskild missionsgudstjänst 
kl. 16.00. Detta är särskilda tillfällen för oss att dela med oss 
till våra bröder och systrar i andra delar av världen. Låt oss inte 
glömma dem! Låt oss heller inte glömma de bröder och systrar 

som finna här alldeles nära, som också be-
höver vår omsorg och vår tid.

”Gud, du som blev som vi,  
må vi bli som du!” (W Blake)

Gud, välsigne vår adventstid,  
vår jultid och det nya året!
Ammi Floberg 

FREDAGSMYS  
FÖR VUXNA
Den 24 jan kl 18 
är det fredags-
mys för vuxna. 
Tema; Apostla-
gärningarna och 
Paulus liv. Anmäl 
senast 22/1 till 
Ammi Floberg.

GUDSTJÄNST  
29 DEC 
Karin, Lars, Gud-
run, Helen, Lasse 
m fl delar sånger, 
tankar och 
bibelord. Väl-
kommen att fira 
gudstjänst och 
ta gärna med dig 
något att dela  
du också.

SATSNING  
UNDER FASTAN 
Gemenskap i små-
grupper v. 9-14. 
Mer info kommer.
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Equmeniakyrkans internationella 
insamlingsperiod ”Första advent 
2019 till 31 jan 2020 har temat 
”Till jordens yttersta gräns”. 
Under denna period aktualiserar  
vi missions-, rättvise- och klimat- 
frågor på gudstjänsterna. 
Den 26 jan avrundas insamlingstiden med 
missionsgudstjänst med temat Till jordens 
yttersta gräns – Ecuador. Måltid kl. 14.30, 
gudstjänst kl. 16 med aktuella  berättelser, 
bildvisning med Petter Hermansson. 
Petter och hans fru har arbetat som 
missionärer i Ecuador och kom nyligen 
tillbaka därifrån.

Tro och klimat
Under mars, i fastetiden, uppmärksam-
mar vi vårt globala ansvar för klimatet 
och för varandra. Barn och ungdomar i 
”Fredagshäng” och i scout arbetar särskilt 
med dessa frågor. Den 8 mars blir det en 
gudstjänst med alla åldrar, samtidigt års-
högtid, då samma tema aktualiseras. Den 
29 mars avrundas den speciella ”globala” 
satsningen med en Diakoniagudstjänst.

 

Välkommen till
SPA FÖR SJÄLEN
en retreatdag i tystnad
lördag 22 feb 10.00-18.00
Tystnad, avslappning, vila och efter-
tanke. Bibelmeditation, andakt och 
nattvard.  
Plats: Equmeniakyrkan i Kungälv
Anmälan senast 13 febr till: pastor.
equmeniakyrkan.kungalv@gmail.com
Kostnad: 200 kr. Betalas vid anmälan. 
Swish 123 615 5550 /  
Bankgiro 218-5312    
Frågor? Ammi Floberg 0706-990123      
OBS! Antalet deltagare är begränsat.

Britta Hermansson
Helgen 29 feb-1 mars kommer 
Britta till oss. 
På lördagen kl 17 är temat:  
”Andlig vägledning för vanliga 
dagar.” och på söndagen predikar 
Britta i gudstjänsten.

Välkommen till Öppet Julfirande  
Juldagen 25/12 15.00-17.00
Vi äter julmat, umgås, leker jullekar och 
avslutar med en andakt. Vill du ta med 
någon mat eller godis att ställa på buffé-
bordet, så är det välkommet. 
Anmäl dig gärna, senast 16/12!  
till pastor.equmeniakyrkan.kungalv@
gmail.com eller på listan på anslagstavlan.

Arbetsträffen för mission...
...ses på onsdagar kl 15, udda veckor 
från januari 2020. Ny kontaktperson 
är Ethel Finberg 073-6677091



  NOVEMBER

30 Lör 11.00  Julmarknad   
se annons sista sidan

  DECEMBER

  1 Sön 10.30 Adventsgudstjänst
Ammi Floberg, Helen Lilled, Kören 
SÖNDAX 
Internationella insamlingen startar
6 fre 11.00  Arbetsträffens avslutning
 8 Sön 10.30 Gudstjänst med alla åldrar 
SÖNDAX ledare och deltagare, Salt 
13 Fre 11.00 RPG Träffpunkten  
i Equmeniakyrkan 
Luciafirande med Strandskolan 
13 Fre 18.00 Luciatåg med Salt 
 15 Sön 10.30 Gudstjänst med nattvard
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe,  
barnvälsignelse

JULEN I EQUMENIAKYRKAN
22 Sön kl 10.30  Levande julkrubba
Elisabeth Denison m.fl.
24 tis 23.00  Julnattsgudstjänst
Ammi Floberg
25 ons 15.00  Juldagsfest 
se notis

29 sön 10.30 Gudstjänst
Lars och Karin Davidsson m fl se notis

  JANUARI

1 ons 17.00 Nyårsbön 
Elisabeth Denison m.fl
  5 sön 10.30  Gudstjänst
Sten Högberg, Ann-Charlotte Brandberg, 
Karin Sand

7 tis 18-20  Bön   se notis
8 ons 18-20  Bön
9 tor  18-20 Bön
10 fre 10.00 Bibelsamtal RPG
 12 sön 10.30  Gudstjänst
Ivar Gustavsson, Elisabeth Denison, 
15 ons 15.00 Arbetsträffen för mission
 19 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
  i Pingstkyrkan 
24 fre 18.00  Fredagsmys för vuxna
Tema Apostlagärningarna & Paulus liv

26 sön Missionsfest 
14.30  Gemensam måltid 
16.00  Missionsgudstjänst 
Petter Hermansson, Ammi Floberg 
SÖNDAX   
Internationella insamlingen avslutas    
26 sön 16.00 Allsångscafé  
på Second Hand
29 ons 15.00 Arbetsträffen för mission
31 fre 11.00 RPG Årsmöte i Pingstkyrkan 
Daniel Höglund. Medverkan av Polisen i 
Kungälv 

  FEBRUARI

  2 sön 10.30  Gudstjänst 
John Kvarnero, Anna Claesson,  
Gunnar Lundberg    SÖNDAX
7 fre 10.00 Bibelsamtal RPG
  9 sön 10.30 Gudstjänst med nattvard  
Ammi Floberg, Lisen Kihl, Emma Kihl
12 ons 15.00 Arbetsträffen för mission

 16 sön 10.30  Gudstjänst 
Pernilla Mårtensson, Elisabeth Denison, 
Lennart Åkerlund  Insamling till pastors- 
och diakonutbilningen



Andakter på äldreboenden 10.30
Båtsmansgärdet     
tor 12/12, 9/1,6/2, 5/3
Ranrikegården     
tis 17/12,14/1, 11/2, 10/3 

Detta händer i kyrkan  
under veckan

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

Tisdag
Tisdagskaffe 10.00

Onsdag
Arbetsträffen för mission 15.00  
Varannan vecka  (fr jan 2020)

Torsdag
Reparationsarbete i  
kyrkan 9.00-12.00

Baby- & barnrytmik 10.30, 12.30 

Mötesplatsen 18.00-20.00 

Fredag
Fredagshäng 18.00 - 20.00 
Varannan vecka 

Söndag
Gudstjänst 10.30 
Söndax 10.30   
vissa söndagar

 
 
 

21 Fre. 11.00 RPG Träffpunkt  
i Equmeniakyrkan
”Artur Eriksson, en sångare att minnas”. 
Sång och berättelse Åke Nordqvist och 
Ann-Marie Jonegård
22 lör 10-18   Endagsretreat  
(anmälan) se notis
  23 sön 10.30  Gudstjänst  
Ammi Floberg, Emma Nilsson,  
Anna Ingemarsson   SÖNDAX
23 sön 16.00 Allsångscafé på  
Second Hand
26 ons 15.00 Arbetsträffen för mission

   29 lör 17.00  Samling med  
   Britta Hermansson 
   “Andlig vägledning för vanliga dagar”

    MARS

   1 sön 10.30 Gudstjänst med nattvard  
   Britta Hermansson, Ammi Floberg

6 fre 10.00 Bibelsamtal RPG
6 Fre   18.00  equmenias årsmöte
7 Lörd  15.00  Församlingens årsmöte
  8 sön 10.30  Årshögtid och       
  temagudstjänst med alla åldrar 
Ammi Floberg, Elisabeth Denison, Salt
11 ons 15.00 Arbetsträffen för mission
  15 sön 10.30 Gudstjänst  
Anne Grudeborn, Helen Lilled                
SÖNDAX
20 fre  11.00 RPG Träffpunkten  
i Pingstkyrkan
 ”Konsten att bli äldre” 
Psykoterapeut Lennart Björklund
  22 sön 10.30 Gudstjänst
Ammi Floberg, Rosa-Maj Hjerpe,  
Karin Davidsson  SÖNDAX



Från styrelsen

Årsmöteshelg 
Vi välkomnar den nya tradi-
tionen med en gemensam 
årsmöteshelg för hela vår verk-
samhet.  
Boka in tiderna: 
Fredag 6 mars kl 18  
equmenias årsmöte 
Lördag 7 mars kl 15  
församlingens årsmöte 
Söndag 8 mars kl 10:30  
Högtidsgudstjänst för alla  
åldrar.  Välkomna! 
Emelie Wigenius  
och Helén Lilled 
 
Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen är ett vik-
tigt dokument där vi bestäm-
mer oss för på vilket sätt vi 
som församling ska följa vårt 
uppdrag. Inför årsmötet är 
det dags att se över den igen 
och lägga förslaget till nästa 
år. Kom gärna med tankar till 
styrelsen om innehållet. Vi 
skulle också vilja ge den ett 
annat namn. Ett av förslagen är 
”Equmeniakyrkans vägval”. 
Helén Lilled

Snart är det 2020
Vi har haft två goda ekonomiska år, 2018 och 
2019, under tiden för bygget av ”Ikano-husen”. 
Vi har framförallt ”fått” ett nytt kök, men också 
påbörjat arbetet med kyrktaket.
När februari 2020 övergår i mars lämnar Ikano 
och Hansson & söner. Då ska bygget vara klart! 
Nu är det dags för församlingen att på nytt ta 
ställning till hur lokaler och tomt ska användas. 
Söndagen den 10 november hade vi försam-
lingsmöte. Vi samtalade mycket om ekonomi.
Budgeten för 2020 går inte ihop så länge vi inte 
har hyresgäster, åtminstone till en del av under-
våningen. För att balansera intäkter och kostna-
der på kort sikt måste vi  ”pausa” all renovering. 
På längre sikt behöver vi vända den ekonomiska 
bristen till ett årligt överskott. Detta för att kun-
na genomföra de större åtgärder (framförallt 
kyrktaket) vi ser framför oss inom några år.
Styrelsen arbetar med att söka nya hyresgäster 
och undersöker möjligheten att använda delar 
av parkeringen för att få nya intäkter.
Insamling till det nya köket. Till och med okto-
ber har vi samlat in 109 000 kronor. Stort TACK! 
Kan vi göra ett sista ”krafttag” vore det fantas-
tiskt. Kan vi nå ända till insamlingsmålet  
150 000 innan året är slut?
Till sist, som vanligt, en påminnelse:
• Du som ännu inte använder vårt bankgiro: 
Börja med månadsgivande, till exempel via au-
togiro! Beloppets storlek spelar mindre roll, det 
är regelbundenheten som är det viktiga!!!
• Du som vill ge en extra gåva, till exempel till 
köket, kan göra det genom inbetalning till sam-
ma konto. Equmeniakyrkan Kungälv, 
bankgiro 218-5312 eller swish 123 00 937 40
Nu närmar vi oss advent och jul.  
Jag önskar goda helger för oss alla i församling 
och kommun!
Kassören Lars Davidsson

BÖN
Det här året vill vi börja till-
sammans i bön. Vi avsätter 
tre vardagskvällar, 7-9 jan  
kl 18-20 för att träffas i kyr-
kan och be. Du kan komma 
och gå som du vill.



Vad händer i  scout?
Den 5 oktober var scouterna iväg på 
kämpalek vid Nääs slott i Lerum. Vi 
var många scouter och spårarscou-
ter som spenderade en solig lördag 
med att vandra runt området och 
göra roliga uppdrag, mycket schiffer 
och en och annan fråga om allmän-
kunskap. Patrullen 
Kungsörnarna 
kom på en 
andraplats i sin 
åldersgrupp vil-
ket vi är väldigt 
stolta över!
På söndagen den 6 oktober var det 
dags för scoutinvigningar på guds-
tjänsten. Där fick även församlingen 
prova på ett schiffer som var lite svårt 
att knäcka. Vi hade många både äldre 
och yngre scouter och spårarscouter 
som invigdes och välkomnades in 
i församlingen. Vi hade även 2 nya 
ledare som invigdes, Oscar Johans-
son och Marcus Robertsson. Däref-
ter så invigdes en ny kårchef, Emmy 
Hansson. Hannes Hedman har varit 
kårchef i ca 10 år, och gjort ett feno-
menalt och hårt jobb som detta. Vi 
ser fram emot nya roliga utmaningar 
i ledargruppen och tillsammans med 
scouterna! 
Emmy Hansson

Några rader från Salt 
Sånggruppen Salt övar nu för fullt på 
advents- och luciasånger! De är alltid 
många, och ibland svåra - men alltid 
lika fina att få sjunga tillsammans! 
Välkomna att lyssna till oss på guds-
tjänsten 8 december och årets luciatåg, 
som blir fredag 13 december kl.18 med 
efterföljande fika! 
Ännu fler och helt nya låtar, med rörel-
ser, fick vi chansen att öva in på barn-
körlägret på Sjöviksgården i mitten av 
oktober! Svängig musik med texter om 
viktig vänskap, kampen mot orättvisor 
och tryggheten hos Gud. 
I år var det de rutinerade körledarna 
Camilla Raask och Åsa Magnesköld som 
ledde oss i sina medryckande sånger, 
med en avslutande sånggudstjänst. 
Men kvällsprogrammet på lördagen 
stod alla vi körer för själva, med lekar, 
sånger och bus. Salt körde såklart vår 
uppskattade favorit i repris: ”Alla balla 
heta våfflor”! 
Hälsningar från körledarna 
Karin Sand och Matilda Svenning



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

Detta är sista programbladet i denna 
form. I fortsättningen blir det en  
enklare variant

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

Romelanda
Marcis Morgensterns   0703-390241
Martin Martinson     0705-713929 

Ytterby
Bo Olofsgård              0706-293310
Lennart Hellman 0737-758318

KUNGÄLV


