
Gröndalsvägen 10
147 30 Tumba

Bg 57 81-98 31
Swish 123-601 11 26

Ordförande
Karin Strömberg Ekström

Pastor och föreståndare
Pär Götefelt
073-997 89 01
pastornpg@gmail.com

Equmeniakyrkan Tumba

händer
FEBRUARI - APRIL 2023 

Equmenia Tumba
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070-450 27 20
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Johan Wahlström
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https://equmeniakyrkan.se/tumba/

Equmeniakyrkan Tumba vill vara en plats för samtal om
liv och tro, om stort och smått. Här vill vi att barn ska
växa och bli trygga, att tonåringarna ska känna sig
hemma, att vuxna ska få komma med alla sina frågor, att
äldre ska känna sig trygga och att alla som kommer ska
bli tagna på allvar.

Jesus tog människor på allvar, frågade vad de längtade
efter, visade kärlek mot dem som ingen annan älskade.
Han var hård och rättvis mot dem som hade makt och gav
alla en ny bild av Gud.

Och det är just det som är det viktigaste i kyrkan – att du
får en bild av och möte med den Gud som älskar, som
upprättar och som ger hopp.



Torsdagskaféer
Samtalen kommer att utgå från våra sinnen.

Någon inleder samtalet och så det finns gott om
tid att samtala, lyssna på andra och själv bidra.

Varannan gång är det musikkafé. 
 

Observera att på grund av andra aktiviteter i
kyrkan så flyttar sig kaféerna mellan veckorna.

 

16/2 Torsdagskafé  "Om hörsel som inte finns"

9/3  Musikkafé         "Notabelt och verserat"

23/3 Torsdagskafé  "Aj det gör ont"

Det händer i Equmeniakyrkan Tumba
FEBRUARI
14 Tisdag 18.00
Årsmöte för Equmenia Tumba
Pizza serveras från 17.15

16 Torsdag 14.00
Torsdagskafé med samtal
"Om hörsel som inte finns"

18 Lördag 13.00
Församlingens årsmöte

19 Söndag 11.00
Årshögtid med nattvard
Pär Götefelt, Karin Strömberg Ekström, 
Elisabeth Nobuoka Nordin

23 Torsdag 18.00 Grön kyrka
"Ett liv på vår planet" - David Attenboroughs film
Soppa från 17.30, anmäl senast tisdag 21 feb.

MARS

16 Torsdag 18.00 Grön kyrka
"Hur gör ni?" besök och berättelser 
från Göran Rådö m.fl.
Soppa från 17.30 - 
anmäl senast tisdag 15 mars.

19 Söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Pär Götefelt, Sjung-för-livet kören,
Elisabeth Nobuoka Nordin
Vårens tacksägelseinsamling

23 Torsdag 14.00
Torsdagskafé med samtal
"Aj, det gör ont"

26 Söndag 11.00
Gudstjänst med scouter och ledare
Pär Götefelt

5 Söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Pär Götefelt, Jonatan Modh

9 Torsdag 14.00
Musikkafé
"Notabelt och verserat" med Jan Nordin

2 Söndag 11.00
Gudstjänst
Inge Mack, Agnetha Strömbäck
Elisabeth Nobuoka Nordin
Bön- och offerdag för pastors- och 
diakonutbildningen

APRIL
2 Söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Pär Götefelt

6 Torsdag 18.30 i Tumba kyrka
Ekumenisk skärtorsdagsmässa 
Anna-Lena Eriksson, präst. 
Karolina Bråkenhielm, musiker. 
Pär Götefelt m.fl.

7 Långfredag 11.00
Inför korset
Pär Götefelt m.fl.

9 Påskdag 11.00
Han har uppstått!
Pär Götefelt m.fl.

Söndagsskola

Spaljé

Scout

Tonår

Varje tisdag 18.15 - 19.30
möts scouter 7 - 18 år.

natur, samarbete och läger!

varje fredag kl: 18.30 - 21.30
möts ungdomar 13 - 18 år.
Lek, spel, fika och andakt!

Måndag & onsdag kl: 14 - 17
för barn 9 - 12 år. 

Gratis mellanmål, pyssla, baka
och livsviktiga samtal!

Varje söndag kl: 11.00
för barn 0 - 12 års ålder.

Bibelberättelser i levande form!

Det här händer i 

Grön kyrka
Tre torsdagar under våren ett program 

kring viljan att bli en mer hållbar församling. 
Soppa serveras från kl: 17.30 - anmäl till 

kyrkan senast tisdag samma vecka. 
Programmet startar vid 18.00

 

23/2 "Ett liv på vår planet" David Attenboruogh

16/3 "Hur gör ni?" Några från Grön kyrka-gruppen          

från Mikaelikyrkan Skärholmen delar sina idéer

27/4 "Hur blir vi en grönare kyrka?" - samtal om 

våra utmaningar i och utanför kyrkan.

Konfirmation
Varje tisdag kl: 16.30 - 18.00

möts 3 konfirmander med ledare för att lära sig 
mer om livet, gud och allt mellan himmel och jord!


