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Pastorn har ordet……
I min bokhylla står en andaktsbok och upplagan är
ursprungligen skriven på 1800-talet. Boken som är i min
ägo har översatts till svenska och har reviderats för att
språkdräkten inte skall kännas allt för ålderdomlig.
Författaren till denna lilla bok är en dansk luthersk präst
vid namn N.P Madsen. Det är nog få människor idag som
känner till honom, men faktum är att Ordet, som
andaktsboken heter, är en liten skatt. Den är sprängfylld
av betraktelser som präglas av en innerlig och varm tro.
Betraktelserna tar inte heller många minuter att läsa, på
sin höjd tre eller fyra minuter, men inbjuder ändå
läsaren att be och reflektera över Guds ord.
Som hälsning inför den här sommaren vill jag därför
skicka med en av Madsens betraktelser.
Madsen citerar 2 Petr 1:3 och skriver så här:

Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för
liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som
har kallat oss med sin härlighet och godhet.
”Vi bör då säga: Gud ske lov! Allt det som leder till liv,
evigt liv i Gud, syndernas förlåtelse, frid och glädje och
allt som hör till gudsfruktan – ett heligt liv i Jesu
efterföljd – har han skänkt oss.
Hans gudomliga makt har skänkt oss det. Genom sin
gudomliga makt, uppenbarad i Jesu Kristi död och
uppståndelse, har Han krossat ormens huvud, borttagit
dödens udd och ’utplånat synden’ genom det stora
offret.

Lägg märke till att Han har skänkt oss det, det ligger
framför oss såsom en gåva från Gud i Jesus Kristus,
vilken var och en får ta emot gratis. Låt oss var dag gå
in i Hans rika förrådskammare och ta emot allt som vi
behöver. Till liv och gudsfruktan. Också idag.”
Madsens text påminner mig om den rikedom och allt
det goda som finns i och hos Kristus.
När sommar och semester närmar sig händer det
ibland att vi också tar lite semester från tron, i alla fall
är det min egen erfarenhet. Vanorna som finns med
under året sätts lite på undantag och även tron hamnar
lite som på sparlåga. Men tänk om detta skulle kunna
bli en sommar, då vi istället för att gå på sparlåga vad
det gäller vår dyrbara tro, istället tog Madsens
uppmaning till oss och gick in i Guds rika
förrådskammare. För att där få ta emot allt vad vi
behöver för att växa och fördjupa vår relation med
Herren.
Jag hoppas och ber att så skall bli fallet för var och en
av oss och jag ser fram emot att höra vittnesbörden i
höst om vad Gud gjort i just ditt liv den gångna
sommaren. För Gud tar inte semester. Han är alltid
verksam och han har skänkt oss allt vad vi behöver för
liv och gudsfruktan.
Andreas Engström, Pastor och föreståndare

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.

PROGRAM
Juni
3 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
Carina Hult, John Olsson, Linnéa Blomgren med team
19.00 Bönetimman
10 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Gospelkören Flow Gospel
Vid kyrkkaffet: Avtackning av ungdomsledare Linnéa Blomgren
19.00 Bönetimman
17 sö 10.00 Friluftsgudstjänst hos Johanna och Anders Johansson, Heden
Andreas Engström, Caroline Sävinger, Robert Agerskog med team
Vid regn blir gudstjänsten i kyrkan. Medtag kaffekorg
19.00 Bönetimman
24 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, John Olsson, Siw Jarlemyr, Solveig Sävinger
19.00 Bönetimman
27 on 19.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan
Medtag fikakorg

Juli
1 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
John Olsson, Ulrika Svenninghed, Malin Nygren med team
Medtag kaffekorg så fikar vi tillsammans.
8 sö 10.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan, gemensamt med Equmeniakyrkan
Andreas Engström predikar
15 sö 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, gemensamt med Centrumkyrkan
Lars-Åke Eriksson, Carina Hult, Catharina o Alf Källström
22 sö 10.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan, gemensamt med Equmeniakyrkan
Carina Hult predikar
29 sö 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, gemensamt med Centrumkyrkan
Bernt Simonsen, Marie-Louise Hermansson

Augusti
5 sö 10.00 Gudstjänst
John Breneman, Cecilia Martinsson
19.00 Bönetimman
12 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
Carina Hult, John Olsson, Camilla Raask med team
19.00 Bönetimman

Fredag 17 augusti - Söndag 19 augusti
Tillsammansläger - Strandgården Halmstad
Gästtalare - Richard Lundgren
Mer information finns i lägerbroschyr på bokbordet!
26 sö 10.00 Gudstjänst - Höststart
Andreas Engström, Marie-Louise Hermansson, Matilda Edvinsson
19.00 Bönetimman
med team

September
2 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Carina Hult, Ulrika Svenninghed, Malin Nygren med team
19.00 Bönetimman
9 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Cecilia Martinsson, Jonas Karlsson med team
19.00 Bön och lovsångstimma
10 må 14.00 Symöte
14 fr 10–14 Mötesplats – Café
16 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Annelie Lundström, Camilla Raask med team
19.00 Bönetimman

Forts. September
17 må 10.00
14.00
19 on 12.00
21 Fr 10–14
22 Lö 15–17

Tillsammans är vi starka
Symöte
Sopplunch
Mötesplats – Café
Seminarium med Linda Andersson
Andens gåvor - Att höra Guds röst. Förbönsstund.
18.00 Lovsångskväll, Linda Andersson, Matilda Edvinsson med team

Linda Andersson är född 1964 och har sina rötter på västkusten.
Numera bor hon i Lagan utanför Ljungby i Småland. Linda har läst
teologi (Örebro Missionsskola) och själavård (ISARPAC, Kolding,
Danmark). Hon arbetar deltid som pastor i Equmeniakyrkan och
besöker även andra församlingar. Hon är involverad i
förnyelsenätverket New Wine som betonar Andens gåvor i funktion. Vid
flera sommarkonferenser har Linda lett seminarier om förbönstjänsten.
23 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Caroline Sävinger, Barnkören Singstarz/
19.00 Bönetimman
Camilla Raask
24 må 14.00 Symöte
28 fr 10–14 Mötesplats – Café
30 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
Tillsammansgruppen, Barnkören Småstjärnorna/Annelie Magnesköld
19.00 Bönetimman

Oktober
1 må 14.00 Symöte
5 fr 10–14 Mötesplats – Café
6 Lö 16.00 och 18.00 ISRAEL
Seminarium och möte med Göran Duveskog – Alf Källström
7 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Lundström, Robert Agerskog m. team
19.00 Bönetimman
Nästa programblad utkommer 30 september.
För övrigt kan du läsa om programmet på församlingens hemsida.

www.equmeniakyrkangrabo.se

SOMMARENS BÖNEÄMNEN
Juni och Juli
- Vi ber för barns och ungdomars sommarlov
- Vi ber för rekryteringsprocessen och Hönökonferensen

Augusti
- Vi ber för Tillsammanslägret
- Vi ber för skolstarten och vi ber för våra anställda

September
Vi ber för de nya konfirmanderna och Equmeniastarten
Vi ber för alla elever i skolorna

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. 41 45 26-4
TACK FÖR DIN GÅVA!

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Equmenias barn och ungdomsaktiviteter
har sommaruppehåll och startar enligt nedan.
Nyingscout - Startar vecka 35
Torsdagar kl. 18.00 - 19.15

För dig som är 7–9 år

Du som går i 1:an, 2:an, eller 3:an är välkommen till oss i nyingscout.
Vi är ute i naturen, grillar, går på spårning, leker, pysslar, bakar och har roligt
tillsammans.
Kontaktpersoner: Louise Raask tel. 0702-266903, Linda Harklint tel. 0704-243871

Scout – Startar vecka 35
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.
Kontaktperson: Anders Johansson tel. 0702-884102

Tonår – Startar vecka 35
Torsdagar kl. 19.00 - 21.00 För dig som går i sjuan 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: Oscar Sävinger 0703–622271

Konfirmation - Startar vecka 37
Tisdagar

kl.15.30 - 17.30 För dig som går i åttan

På 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, 0729-758203
eller Carina Hult, pastor tel. 0302-40015, 0729-776724

Barnkörer - Startar vecka 35
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:
Småstjärnorna - Annelie Magnesköld 0736-909108
Singstarz – Camilla Raask 0708-468777

Loud and Proud
Några söndagar, under hösten 11.00 – ca 12.00
Loud and Proud är för dig som går i fyran och upp till sjuan.
Vi har andakt och leker lekar tillsammans!
Kontaktperson: Oscar Sävinger 0703-622271

Tidsmaskinen
Några söndagar, under hösten 11.00 – ca 12.00
Tidsmaskinen är barnens eget möte
Kontaktpersoner: Carolina & Daniel Eriksson, Jeanette & Jonas
Karlsson, Annelie & Ingemar Magnesköld

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

Sommarpsalm
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar.
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommar ro de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo fram klingar deras visa.
En hymn går opp med fröjd och hopp från deras glada kväden
från blommorna och träden
Men Du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder.
Giv, att jag aktar främst ditt ord och dina nådes under.
Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt fördriver
blott Herrens ord förbliver.

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
E-post:

Pastor (halvtid)
Carina Hult
Mobil: 0729–776724
Exp.: 0302–40015
E-post:

andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se

Ledig/semester:
2-3 juni, va: 28-31, 1-2 september

Carina arbetar tisdagar och fredagar
och 2 söndagar per månad
Ledig/semester:
Vecka 25 – 27

Föräldraledig: Deltid va. 26-27
samt heltid va. 32

Barn o ungdomsledare
Linnéa Blomgren
Mobil: 0763–270281
E-post: linnea@equmeniakyrkangrabo.se
Ledig helg/semester:
16-17 juni, hela juli. Linnéa avslutar sin tjänst 31 juli.
Under anställdas ledighet vecka 26-32 kan Lars-Ove Johansson,
vice församlingsföreståndare kontaktas för frågor på telefon 0739-141736

Ta med våra anställda i era förböner



