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Pastorn har ordet……
Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas
slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och
liksom människan måste dö en gång och sedan
dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära
mångas synder. Och han ska träda fram en andra
gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som
väntar på honom. – Hebr. 9:28
Vi är en kristen församling och det ligger i en kristen
församlings natur att tro på Jesus. Det är tron på Jesus
som skiljer kristen tro från andra former av gudstro.
Det som i synnerhet skiljer kristen tro från andra
former av gudstro är det som författaren till
Hebreerbrevet skriver om i bibeltexten ovan: Jesu död
för våra synders skull och hans återkomst för vår
slutliga frälsnings skull. Jesus är verkligen, som samme
författare skriver på ett annat ställe, både trons
upphovsman och den som fullkomnar tron.
Tron på Jesus handlar inte bara om ett slags torrt
teoretiskt försanthållande. Ungefär som vi tror att det
blir regnigt i morgon eller tror att hunden Lajka var den
första hunden i rymden.
En sådan tro gör ingen människa salig. Nej det handlar
om en tro som litar på Jesus och omfamnar honom som
värdefull. Texten säger att Jesus ska träda fram en
andra gång och för att frälsa dem som väntar på
honom.

Sådan är vår tro att vi väntar och ser fram emot
honom. Inte bara torrt tror att han ska komma utan
väntar, hoppas, längtar.
Det finns en slags tro, om det ens går att kalla det för
tro, som enbart ser tron på Jesus som en försäkring om
ett liv efter detta, men som inte innehåller någon
uppskattning eller tillgivenhet till Kristus. En sådan tro
tar inte fram en längtan efter Kristus och ger ingen
styrka i överlåtelsen till honom. Men den tro som
omfamnar Jesus som värdefull, skapar en längtan efter
honom i oss, precis som en hustru eller make längtar
efter sin käresta i ett lyckligt äktenskap.
Sådan tro kära syskon, ber och hoppas jag att vi som
församling ska få växa i. I en tro som ivrigt väntar på att
vi ska få möte Kristus ansikte mot ansikte.
Sådan tro ger oss kraft att fortsätta engagera oss i
församlingsarbete.
Sådan tro ger oss kraft att gå igenom livets glada dagar,
likväl som livets mörka dalar.
Sådan tro smittar av sig och sådan tro för oss ut till
människor som ännu inte delar tron.
Låt oss därför hålla fast vid sanningen i kärlek och på
alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus
(Ef. 4.15) och låt oss jaga mot målet för att vinna
segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus
(Fil. 3:16).

Andreas Engström, Pastor och föreståndare

Årshögtid och Årsmöte
Församlingen håller sin årshögtid söndagen den 4 februari kl. 11.00.
och efterföljande årsmöte börjar kl. 13.00
Många val och beslut skall fattas. Bland annat om en vision för
församlingen. Här nedan kan du läsa om församlingsledningens förslag.
Församlingsvision - Equmeniakyrkan Gråbo

Dessa ord är stora ord men de är inte omöjliga att forma församlingsliv efter
och varje del av formuleringen säger något viktigt.
Vi vill vara: Orden ”Vi vill vara” anger en riktning och vittnar om en önskan
och dröm för församlingens framtid. Det betyder inte att församlingen är helt
misslyckad som den är idag. Tvärt om, mycket av det som ryms i
visionsformuleringen bygger på vad vår församling redan är. Men vi behöver
slå vakt om att vi inte tappar det vi redan har och samtidigt våga tro att vår
församling kan utvecklas vidare i framtiden.
Kärleksfull, välkomnande: När vi hör vittnesbörd om hur människor kommit
till församlingen och upplevt sig sedda och uppskattade blir vi glada. Det är ju
precis så vi önskar att alla människor, oavsett bakgrund eller tro, skulle uppleva
mötet med vår församling. Samtidigt är vår önskan att även den som varit med
länge i församlingsgemenskapen skulle känna sig älskad och välkommen.
Därför vill vi vara en kärleksfull och välkomnande församling.

Växande församling: Det är möjligt att växa på flera olika sätt och allt levande
som är friskt växer på något sätt. En församling kan exempelvis växa i kärlek
och omsorg, växa i tro, växa i kraft, växa i inflytande, och i bibelkunskap och
dess medlemmar kan fördjupa och växa i sitt lärjungaskap. En församling kan
också växa i antalet medlemmar. Även om det inte är ett mål i sig självt så är
det ett mål att fler i församlingens omgivning ska ge ett positivt gensvar på
evangeliet och så blir en del av församlingen.
Därför vill vi vara en växande församling.
Med Jesus i centrum: Kyrkans tro har i alla tider utmanats på olika vis. En av
vår tids stora utmaningar handlar om vem Jesus egentligen är. Är Jesus en
sanning bland andra sanningar? Eller är han Sanningen med stort S? Är Jesus
en väg bland andra vägar? Eller är han Vägen med stor V? Om Jesus verkligen
är Sanningen och Vägen, som han gör anspråk på att vara, och om han
verkligen är den som Gud uppfyller sin plan att rädda världen genom så måste
allt handla om Jesus. I en församling ser människor olika ut, tycker och tänker
olika och har olika bakgrunder men de förenas i Kristus, genom tron på honom
och genom passionen för hans namns ära.
Därför vill vi vara en församling med Jesus i centrum.
Gör Guds rike synligt: Om man placerar Jesus i centrum är det omöjligt att
inte nämna det rike som Jesus är kung i, Guds rike. Guds rike är där Guds vilja
får ske och Gud har kallat sitt folk att leva ut Guds rikes verklighet. När vi ber
”ske din vilja och låt ditt rike komma” så kan vi inte annat än också själva sätta
händerna till verket; förkunna Guds rike och omvändelse, be för sjuka, dela
profetiska ord, ta hand om fattiga och marginaliserade och sträcka ut en hand
till den som lider. Så blir Guds rike synligt.
Därför vill vi vara en församling som gör Guds rike synligt.
Förmedla tro, hopp och glädje: När Guds rike blir synligt och Jesus får vara
i centrum så berörs människor. I en tid som präglas av oro och polarisering tror
vi att budskapet om Jesus har kraften att förmedla tro, hopp och glädje på ett
sätt som inget annat budskap. I tider av sorg, och när livet gör ont så tror vi att
Jesus kan skänka tro, hopp och glädje som ingen annan.
Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje.
Hela livet: Livet börjar inte när man fyller 20 och slutar inte heller vid 30. Livet
består inte heller bara av medgångar utan också av motgångar. Gud förblir
emellertid Herre i medgång såväl som motgång och evangeliet gäller ung som
gammal i livets alla skeenden.
Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje, hela livet.

MÖTESPLATS FÖR ALLA
FIKA OCH GEMENSKAP
Fredagar 10.00 - 14.00
Vi har stängt långfredagen den 30 mars, sista mötesplats 27 april

Detta händer på MÖTESPLATS i vår
FREDAGEN DEN 16 FEBRUARI 2018 KL 11.30

Anders Alkvist med sönerna Henrik och Johan Nagy
är Cross Generation Rockers som spelar gospelinspirerad musik
från bl.a. Elvis Presleys repertoar

FREDAGEN DEN 13 APRIL 2018 KL 11.30

Spelar, sjunger och berättar Lasse Svensson, Alingsås
VARMT VÄLKOMMEN

KVINNOFRUKOST
LÖRDAG DEN 3 FEBR. KL. 09.00
JONAS HELGESSON
Jonas Helgesson, född 1978 i Göteborg
Komiker, författare och föreläsare. Han föddes med CP-skada, men uppmuntrades
av sin familj under hela sin uppväxt, att klara nya saker.

HERRFRUKOST
LÖRDAG DEN 3 MARS KL. 09.00
TOMAS FRANSSON
FRÅN CHEF PÅ VOLVO
TILL SJUKVÅRD I AFRIKA
Tomas Fransson har tagit ett rejält kliv i livet efter 30 års karriär inom Volvo Group. Han
sa upp sig från jobbet och har det senaste året sökt något att ägna sig åt som skulle ge
livet mer innehåll. Han började i stället arbeta med internationellt hjälparbete, som
Sverigechef för Mercy Ships.

Bjud med grannar, arbetskamrater, vänner m. fl. Kostnad 100 kr per person

PROGRAM
Februari
2 fr 10–14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
3 lö 09.00 Kvinnofrukost, Gästföreläsare Jonas Helgesson. Se artikel - Anmälan
4 sö 11.00 Gudstjänst – Årshögtid - Nattvard
Andreas Engström, Markus Larsson, Musikrådet
13.00 Årsmöte
19.00 Bönetimman
5 må 14.00 Symöte
9 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
11 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Lars-Ove Johansson.
Lerum Surte Symphonic Band
19.00 Bönetimman
12 må 14.00 Symöte
16 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
18 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Andreas Engström, Solveig Sävinger o Siv Jarlemyr
Barnkören Småstjärnorna, Annelie Magnesköld
11.00 Tidsmaskinen för barnen
19.00 Bönetimman
19 må 14.00 Symöte
21 on 12.00 Sopplunch
23 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
25 sö 11.00 Gudstjänst
John Olsson, Marie-Louise Hermansson, Camilla Raask med team
19.00 Bönetimman
och Barnkören Singstarz
26 må 14.00 Symöte

Mars
2 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
3 lö 09.00 Herrfrukost, Gästföreläsare Tomas Fransson. Se artikel - Anmälan
4 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Lundström, Matilda Edvinsson med team
13.00 Församlingsmöte
19.00 Bönetimman

Mars fortsättning
5 må 14.00 Symöte
9 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika o gemenskap
10 lö 14.00 Tillbaka till källorna, en samling i församlingshemmet om
Vägen från österländska religioner till Jesus, Carina Hult
11 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Nårungakören och
Hans-Lennart Raask
Insamling till Equmeniakyrkans Pastors- och Diakonutbildning
19.00 Bönetimma
12 må 14.00
16 fr 10-14
17 lö 17.00
18 sö 11.00

Symöte
Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
Tidsmaskinen – Barnkalas, Se artikel - Equmenia
Cafégudstjänst med omsorgsinriktning
John Breneman, Carina Hult, Boris Karlsson, Britt-Marie
19.00 Bönetimman
Svensson, m.fl.

19 må 14.00
21 on 12.00
23 fr 10-14
24 lö 15.00
17.00
25 sö 11.00

Symöte
Sopplunch
Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
Våga vara förälder - Alf B Svensson - Se artikel - Equmenia
Håll kärleken levande – Alf B Svensson - Se artikel - Equmenia
Tillsammansgudstjänst
Tillsammansgruppen, Barnkören Småstjärnorna med Annelie
Magnesköld
19.00 Bönetimman

26 må 14.00 Symöte
29 to 19.00 Getsemanegudstjänst
Andreas Engström, Catharina och Alf Källström

Mars fortsättning
30 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Matilda Edvinsson med team
15.00 Korsvandring, samling i Församlingshemmet

April
1 sö 11.00 Påskdagsgudstjänst
Andreas Engström, John Olsson, Robert Agerskog med team och
Barnkören Singstarz/Camilla Raask
ca. 13.00 Manifestation/Kyrkkaffe på torget
19.00 Bönetimman
2 må 16.00 Annandag påsk - Emmausvandring
Andreas Engström
3 ti 18-20 Klädinsamling till Rumänien
5 to 18-20 Klädinsamling till Rumänien
8 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Cecilia Martinsson, Matilda Edvinsson med
19.00 Bönetimman
team
13 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
13-15 fr-sö Ekumenisk Bönehelg i församlingshemmet. Se artikel.
14 lö 18.00 Lovsångskonsert med Clas Vårdstedt och kompgrupp
15 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Gunilla Hallberg med team
18.00 Lovsångsgudstjänst Stora Lundby Församlingshem
18 on 12.00 Sopplunch
20 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
21 lö 18.00 Frågekväll, Tillfälle för dig att ställa frågor om den kristna tron
Församlingens pastorer med flera medverkar
22 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, AnneMarie Svenninghed, Linnéa Blomgren med team
Insamling till Equmeniakyrkans Nationella arbete
11.00 Tidsmaskinen för barnen

April fortsättning
22 sö 19.00 Bönetimman
27 fr 10-14 Mötesplats för alla – Fika och gemenskap
29 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
Tillsammansgruppen, Camilla Raask med team
19.00 Bönetimman
30 må 19.30 Valborgsmässofirande i kyrkan

21.00 Vi hälsar våren välkommen uppe på Mon
Vårtal – Vårbrasa – Fyrverkeri. Mer information kommer - se
hemsidan!

Maj
6 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Caroline Sävinger, Matilda Edvinsson med
19.00 Bönetimman
team
13 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Ulrika Svenninghed, Gunilla Hallberg med
11.00 Tidsmaskinen för barnen
team
19.00 Bönetimman
20 sö 11.00 Gudstjänst - Konfirmationsavslutning
Andreas Engström, Carina Hult, Linnéa Blomgren, Jonas Karlsson
19.00 Bönetimman
med team
27 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
Tillsammansgruppen
19.00 Bönetimman

Juni
3 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, John Olsson, Robert Agerskog med team.
Nästa programblad utkommer 27 maj 2018
För övrigt kan du läsa om programmet på församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Barn- & Ungdomsaktiviteter - Equmenia
Nyingscout
Torsdagar kl. 18.00 - 19.15 För dig som är 7–9 år
Du som går i ettan, tvåan eller trean kan vara med oss och leka, baka,
grilla, gå på spårning, åka på helgläger mm.
Nyingarna åker på läger: 25–26 maj
Kontaktpersoner: Louise Raask tel. 0702-266903, Linda Harklint tel.
0704-243871

Scout
Måndagar kl.18.00 - 19.30 För dig mellan 10–15 år
Scouterna gör dig redo för livet genom äventyr och utmaningar. Våra
värderingar och den kristna gemenskapen genomsyrar allt vi gör - vi är
schyssta kompisar och är rädda om varandra! Samarbete är viktigt i vår
verksamhet. I den lilla gruppen - patrullen - får Du lära dig att tillsammans
med dina patrullkompisar lösa problem som ni ställs inför. Lära känna och
vårda naturen.
Scouterna åker på läger 10–13 maj
Kontaktperson: Anders Johansson tel. 0702-884102

Tonår
Torsdagar kl.19.00 - 21.00 För dig som går i årskurs 7 och uppåt
På Tonår vill vi att alla ska känna sig som hemma, kom som du är och
häng med oss! Vi gör något kul, äter något gott och har en andakt.
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.
Kontaktperson: Linnéa Blomgren, ungdomsledare tel. 0302-45298,
eller 0763-270281

Konfirmation
Tisdagar
kl.15.30 - 17.30 För dig som går i årskurs 8
I konfirmationen lär vi oss om vem Gud och Jesus är, vi lär oss om hur det
är att vara kristen. Det gör vi genom att lyssna till undervisning, diskutera
i olika samtalsövningar och ha andakt tillsammans. Vi fikar och leker också
så klart!
Kontaktpersoner: Andreas Engström, pastor tel. 0302-40015, 0729758203 eller Linnéa Blomgren, tel. 0302-45298, 0763-270281

Barnkör
Tisdagar 17.45-18.15 Småstjärnorna - för dig om är 4–8 år
Tisdagar 18.30-19.30 Singstarz - för dig som är 9 år eller äldre
I barnkörerna sjunger vi tillsammans och under terminen får vi
möjlighet att medverka i några gudstjänster.
Kontaktpersoner: Annelie Magnesköld 0736-90 91 08, Camilla Raask
0708-46 87 77

Tidsmaskinen
Söndagar, den 18 februari, 22 april & 13 maj kl. 11.00 – ca 12.00
Tidsmaskinen är barnens eget möte
Kontaktpersoner: Carolina & Daniel Eriksson, Jeanette & Jonas
Karlsson, Annelie & Ingemar Magnesköld

Loud and Proud
Söndagar, den 11 februari, 25 februari, 1 april & 15 april
Loud and Proud är för dig som går i fyran och upp till sjuan. Vi har andakt
och leker lekar tillsammans!
Kontaktperson: Linnéa Blomgren, ungdomsledare tel. 0302-45298,
eller 0763-270281

Happenings i vår!
26/2–4/3 kommer vi att få besök av fyra elever från Fackelbärarnas
bibelskola i Holsbybrunn, eleverna kommer från Belgien, Tyskland
och Kanada. De kommer att finnas med i vissa av grupperna, men
kommer att umgås mest med våra ungdomar. Be gärna för veckan
vi har dom här och att Gud får använda dom i vårt sammanhang!

VÅRENS BÖNEÄMNE

Februari
Vi ber för alla våra sjuka församlingsmedlemmar och
vänner
Vi ber för pojkarna som bor i vår kyrka och deras
framtid
Vi ber för rekryteringsprocessen
Mars
Vi ber för mötesplats
Vi ber för konfirmanderna
Vi ber för rekryteringsprocessen.
April
Vi ber för väckelse i Gråbo
Vi ber för konfirmanderna
Vi ber för rekryteringsprocessen
Maj
Vi ber för scoutlägret
Vi ber för konfirmanderna
Vi ber för rekryteringsprocessen
Juni
Vi ber för barns och ungdomars sommarlov
Vi ber för rekryteringsprocessen

EKUMENISKA SAMLINGAR I STORA LUNDBY FÖRSAMLINGSHEM

Tillbaka till källorna - 10 mars kl. 14.00-17.30
Carina Hult, delar med sig av hur hon sökte i de
österländska religionerna och sedan fann Jesus, samt
undervisar om bakgrunden till olika österländska metoder.
Det blir tid för samtal och frågestund.

Bönehelg - 13–15 april.
Fredag kväll startar bönehelgen kl. 19.00 och avslutas med
lovsångsgudstjänst söndag 15 april kl. 18.00.
Mer info senare - se hemsidan.

Stöd gärna arbetet i Equmeniakyrkan Gråbo
eller
Equmenias barn- och ungdomsarbete
Med en gåva
Inbetalning kan göras till konto som tillhör
Equmeniakyrkan Gråbo
-

Sparbanken Alingsås nr 8304–8, 4 015 622-6
Bankgironr. 606–3085
Plusgironr. 838 13-6
Swishnr. 123 511 13 49

Inbetalning till konto för barn- och ungdomsarbetet
i Equmenia Gråbo
- Plusgironr. 45 45 26-4

TACK FÖR DIN GÅVA!

Equmeniakyrkan Gråbo
Mossalaggsvägen 6
443 43 Gråbo,
Telefon: 0302-400 15
www.equmeniakyrkangrabo.se

Pastor o föreståndare
Andreas Engström
Mobil: 0729–758203
Exp.: 0302-40015, Kyrkan: 0302-40952
E-post:
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se
Ledig/semester:
24–25 februari, 24–25 mars
21–22 april, 26–27 maj

Pastor (halvtid)
Carina Hult
Mobil: 0729-776724
Exp.: 0302-40015, Kyrkan: 0302-40952
E-post:
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se
Carina arbetar tisdagar och fredagar
och 2 söndagar per månad
Ledig/semester
Februari: 10–11, 25, Mars: 2–6, 24–25
April: 7–8, 14–15, Maj: 5–6, 26–27

Barn o ungdomsledare
Linnéa Blomgren
Mobil: 0763–270281
Exp.: 0302-45298, Kyrkan: 0302-40952
E-post: linnea.blomgren@equmeniakyrkangrabo.se
Ledig/semester:
17–18 februari, 17–18 mars, 7–8 april, 3–6 maj

Ta med våra anställda i era förböner



