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Pastorn har ordet……
I Josuas tredje kapitel gör Gud ett stort mirakel, han
stillar Jordanflodens flöde så att Israels folk kan passera
över floden på torr mark och träda in i det utlovade
landet. Genom Josua instruerar Gud folket därefter att
samla tolv stenar från Jordanfloden och resa dem som
ett minnesmärke över vad Gud gjort för sitt folk. Gud
gör det för att han vet att hans folk kommer behöver
påminnas om vilka de är och vad Gud gjort för dem.
Vi är inte annorlunda idag, vi behöver också påminna
oss själva om att vi tillhör Herren och vad han gjort för
oss. Kanske kan några av följande tips, som jag läste i
artikel nyligen ge oss hjälp på vägen.
Tänk. Vilka händelser i ditt liv kan du se tillbaka på som
tillfällen då Gud på ett särskilt vis uppenbarade sin
närvaro och kraft i ditt liv? Kanske har du upplevt ett
särskilt bönesvar, varit föremål för Guds ledning eller
varit med om ett mirakel. Tänk på tillfällena i ditt liv då
Gud varit nära ”Jag minns Herrens gärningar, jag minns
dina forna under” (Ps 77:12).
Tacka. När du tänker tillbaka på vad Gud gjort i ditt liv.
Låt ditt hjärtas tacksamhet väckas med den glädjen.
”Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta” (Ps 9:1a).

Berätta. När vi har påmint oss själva och tackat Gud
för hans godhet tveka inte att dela med dig av din
berättelse.
Dela med andra kristna som kan glädja sig tillsammans
med dig och dela med dem som ännu inte känner
Herren. ”Jag vill förkunna alla dina under.” (Ps 9:1b)
Detta är bra tips för oss var och en men i år är det
också jubileumsår. Equmeniakyrkan Gråbo har funnits i
etthundrafemtio år. Det kommer vi att uppmärksamma
så att vi som församling kan påminnas om Guds storhet
och godhet. Under året kommer vi tillsammans ges
möjlighet att tänka på och begrunda vad Gud gjort i vår
församlings historia, vi kommer få möjlighet att
uttrycka vår tacksamhet och inte minst vi kommer
kunna berätta för varandra och andra om allt Gud har
gjort.
Låt oss samtidigt blicka framåt! Gud är god.
Han vill förnya sina gärningar i vår tid och möta
människor på nytt.
Låt oss tro på det och verka för Guds rikes
synliggörande i Gråbo under 2020!
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 i 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.

Kvinnofrukost 7 mars - Gäst: Annahita Parson

Annahita var muslim från Iran, som flydde och
konverterade till kristendomen. Hon arbetar nu
som präst i Svenska kyrkan och kommer att berätta
sin spännande livsberättelse under rubriken
”Flykten till livet”
Bjud med grannar, arbetskamrater, vänner m. fl.
Kostnad: 100 kr per person
Anmälan till: anita.rydberg@hotmail.com el. 0709-556867

Herrfrukost 14 mars - Gäst: Michael Jeff Johnson

Micke Jeff Johnson är sångare, musiker och
låtskrivare. På vårens herrfrukost kommer han
att tala och sjunga om sin resa som sångare och
musiker genom åren.
Mickes rubrik på sin livsberättelse är
”Låt sången aldrig tystna”

Bjud med grannar, arbetskamrater, vänner m. fl.
Kostnad: 100 kr per person
Anmälan till: kjellhrydberg@gmali.com el. 0705-369230

VÄLKOMMEN TILL
MÖTESPLATS
VARJE FREDAG MELLAN KL. 10-14.
Några av fredagarna kommer det att bli en
kort andakt med någon av våra pastorer.
Vi försöker också att få besök av någon
föredragshållare och musiker och återkommer
med mer information.
Ingen mötesplats långfredagen den 10 april och
sista mötesplats för vårterminen är den 24 april.
Inger och Mariann med medarbetare

STILLA STUND
Markus 6:31, ”Han, Jesus, sa till
dem:
”Kom med till en öde plats där ni kan
få vara ensamma och vila er lite.”
Söndagarna 16/2, 1/3, 15/3,
kl. 18 – 19 Equmeniakyrkan Gråbo.

Behöver du pausa, stanna upp, är trött,
behöver påfyllning, eller ”bara vara” är
detta platsen. Stilla musik, Guds Ord
till dig, möjlighet till förbön.
Vid frågor: Carina Hult, 0729-776724

PROGRAM
Februari
16 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Ida Johansson, Gunilla Hallberg
18.00 ”Stilla stund” Se artikel.
19.00 Bönetimman
17 må 10-14 Tillsammans är vi starka
14.00 Symöte – Den vilande nålen
19 on 12.00 Sopplunch
20 to 10.00 Torsdagsbön
21 fr 10-14 Mötesplats
23 sö 11.00 Gudstjänst
Johannes Larsson, Rebecka Johansson, sång av ungdomar,
11.00 Söndax
Solveig Sävinger
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman
24 må 14.00 Symöte – Den vilande nålen
18.30 Ekumenisk bön i Församlingshemmet
27 to 10.00 Torsdagsbön
28 fr 10-14 Mötesplats

Mars
1 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Robert Agerskog med team
Team från Holsbybrunn
11.00 Söndax
18.00 ”Stilla stund” Se artikel.
19.00 Bönetimman
2 må 10-14 Tillsammans är vi starka
14.00 Symöte – Den vilande nålen
5 to 10.00 Torsdagsbön
6 fr 10-14 Mötesplats
7 lö 09.00 Församlingen 150 år – Kvinnofrukost
Gäst: Annahita Parson Se artikel. Anmälan.
18.00 Internationellt knytkalas i Församlingshemmet
Annahita Parson medverkar. Anm. till Frida Vikström senast 6/3

Mars
8 sö

11.00 Gudstjänst
Annahita Parson, Andreas Engström, Hans-Lennart Raask
11.00 Söndax
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman
9 må 14.00 Symöte – Den vilande nålen
12 to 10.00 Torsdagsbön
13 fr 10-14 Mötesplats
14 lö 09.00 Herrfrukost Gäst: Michael Jeff Johnson - Se artikel. Anmälan.
15 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Kjell Jonsson, Josefin och Samuel Gunnargård
11.00 Filmvisning för barnen
18.00 ”Stilla stund” Se artikel.
19.00 Bönetimman
16 må 10-14 Tillsammans är vi starka
14.00 Symöte – Den vilande nålen
18 on 12.00 Sopplunch
19 to 10.00 Torsdagsbön
20 fr 10-14 Mötesplats
20 - 22 fr-sö Ekumenisk Bönehelg i Equmeniakyrkan - Se artikel.
22 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Rebecka Johansson, Barnkören Singstarz
med Camilla och Åsa och Camilla Raask med team
11.00 Söndax
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Ekumenisk bön och lovsång - Avslutning bönehelg

Mars
23 må 14.00
26 to 10.00
27 fr 10-14
29 sö 11.00
12.45
19.00
30 må 10-14
14.00
18.30
31 tis 18-20

Symöte – Den vilande nålen
Torsdagsbön
Mötesplats
Tillsammansgudstjänst
Matilda Edvinsson, Louise Raask, Barnkören Småstjärnorna med
Församlingsmöte
Malin o Annelie
Bönetimman
Tillsammans är vi starka
Symöte – Den vilande nålen
Ekumenisk bön i Centrumkyrkan
Klädinsamling
Hela och rena kläder tas tacksamt emot

April
2 to 10.00 Torsdagsbön
18-20 Klädinsamling
3 fr 10-14 Mötesplats
Uppstart - Ungdomarnas Bönedygn
20.00 Ungdomsgudstjänst
4 lö 19.00 Församlingen 150 år –
Sångkväll med ”Åtta & en
”

5 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, John Olsson, Familjen Furehill, Solveig Sävinger
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman

April

P Å S K V E C K A N

9 to 10.00 Torsdagsbön
19.00 Getsemanestund
Andreas Engström, Siv Jarlemyr, Solveig Sävinger
10 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard
Carina Hult, AnneMarie Svenninghed, Johannes Colliander

12 sö 11.00 Påskdagsgudstjänst
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Robert Agerskog
11.00 Söndax - Uppståndelsefest
med team
Manifestation på torget. Mer information kommer senare!
19.00 Bönetimman
13 må 11.00 Annandag påsk – Ekumenisk Gudstjänst i Stora Lundby kyrka
15 on 12.00 Sopplunch
16 to 10.00 Torsdagsbön
17 fr 10-14 Mötesplats
18 lö 18.00 Kvällsmöte – ”Dokumenterade mirakler”
Micael Grenholm, Andreas Engström

April
19 sö 11.00 Cafégudstjänst
Carina Hult, Kjell Jonsson, Ulrika Nätterdal och Malin Nygren

11.00
19.00
23 to 10.00
24 fr 10-14
26 sö 11.00
11.00
19.00
27 må 10-14
18.30
30 to 10.00

Filmvisning för barnen
Bönetimman
Torsdagsbön
Mötesplats - Terminsavslutning
Gudstjänst
John Breneman, Annelie Nyberg, Anna Löwenmark
Söndax
Bönetimman
Tillsammans är vi starka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Torsdagsbön

Maj
3 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Johannes Larsson, John Olsson, sång av ungdomar, Solveig
11.00 Söndax
Sävinger
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Ekumenisk bön och lovsång i Centrumkyrkan

7 to 10.00 Torsdagsbön
10 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Cecilia Martinsson, Anna-Maria o Tomas Ståhl
11.00 Söndax
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman
11 må 10-14 Tillsammans är vi starka
14 to 10.00 Torsdagsbön

Maj
16 lö 19.30 Församlingen 150 år – Konsert med Peter Hallström & Frank Ådahl
Musikrådet ansvarar
17 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
Matilda Edvinsson, Louise Raask,
12.45 Församlingsmöte
19.00 Bönetimman
21 to 10.00 Torsdagsbön
24 sö 11.00 Gudstjänst
Alf Källström, John Olsson, Camilla Raask med team
19.00 Bönetimman
25 må 18.30 Ekumenisk bön i Församlingshemmet
28 to 10.00 Torsdagsbön
29 fr 19.00 Konfirmationsfest för konfirmanderna med familjer
31 sö 11.00 Gudstjänst – Konfirmationshögtid med konfirmanderna
Andreas Engström, Johannes Larsson, Jonas Karlsson
11.00 Söndax
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman

Juni
4 to 10.00 Torsdagsbön
6 lö
Församlingen 150 år – Vi uppmärksammar 150 år på
Mjörnbotorget i samband med Nationaldagsfirande.
Mer info kommer.
7 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
Carina Hult, Rebecka Johansson, Solveig Sävinger m.fl
19.00 Bönetimman
Nästa programblad utkommer den 7 juni 2020
För övrigt kan du läsa om programmet på församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

EKUMENISK BÖNEHELG 20 – 22 MARS
I Equmeniakyrkan
Uppstart: Fredag kväll
Tider och mer information kommer senare
Bibeln uppmanar
1 Tess. 5: 17–18
Be ständigt och tacka hela tiden Gud.
Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
Matt. 7: 7-8
Be så skall ni få. Sök så skall ni finna.
Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber,
han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas.

Söndag kl.19.00 Bön och lovsångkväll
Avslutning på bönehelgen

1870 - 150 ÅR - 2020
Detta händer bl. a. under jubileumsåret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 mars
4 april
16 maj
6 juni

Kvinnofrukost med Annahita Parson
Sångkväll med Åtta & en flygel
Konsert med PeterHallström/Frank Ådahl
Vi uppmärksammar Församlingen 150 år
på Nationaldagen på Mjörnbotorget
5 sept
Brittas vardagsrum
Britta Hermansson och Markus Torgeby
26 sept Minns du sången
Hans-Lennart Raask och Annelie Nyberg
6 okt
Församlingens historia med John Olsson
3 nov
Församlingens historia med John Olsson
7 nov
Herrfrukost med Tomas Sjödin
14-15 nov Jubileumshögtid, Festkväll och Gudstjänst
Kyrkoledare Lasse Svensson
Memphis Rhythm Chapel m. fl.

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Barnkörer
Tisdagar 17.45-18.15 Småstjärnorna - För dig som är 4–8 år
Tisdagar 18.30-19.15 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

Nyingscout
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
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. Vi tar emot nya scouter i mån av plats.

Kontaktperson: Johanna Johansson tel. 0730-974776

Tonår
Fredagar

kl. 19.00 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, lyssnar på undervisning, äter något gott, har en
andakt och åker på utflykter. Håll utkik på Instagram - greynest och Snapchat greynestbest för aktuell info.
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.

Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Exodus
Torsdagar kl.18:00

För dig som går i gymnasiet och uppåt

På Exodus samlas vi en gång i veckan för att tillsammans äta mat, umgås, läsa
Bibeln, be och samtala om livet och tron. Vad innebär det att vara ung kristen
idag? Vi tror att det är viktigt att ha människor att dela sin tro och sina tvivel med,
att samtala om livet med och alla de utmaningar vi möter i vardagen.
Är du intresserad av att vara med får du gärna höra av dig till ungdomspastorn
på numret här under, ring eller sms: a.

Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Söndax
Söndagar under gudstjänsten kl.11.15 - 12.15
Under våren är du som är 4-13 år välkommen till Söndax.
Vi träffas flera söndagar varje månad och har kul ihop. Se info. på anslagstavlan.
Vi samlas i olika åldersgrupper och leker, sjunger, pysslar och gör olika aktiviteter
tillsammans. Varje samling talar vi om Jesus och lär oss något om honom.

Himlakul
Hangout
Loud & Proud

4 - 6 år
7 - 9 år
10 - 13 år

Kontaktperson:
Matilda Edvinsson, samordnare barnverksamhet, tel. 0702-986882

Konfirmation
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
Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Ungdomsmöte & bönedygn
Den 3 - 4 april kommer vi ha ett bönedygn i Equmeniakyrkan i Gråbo
med ungdomsgruppen. Bönedygnet inleds med en härlig
ungdomsgudstjänst 20:00 på fredagen och fortsätter sedan till lördag
kväll. För att möjliggöra bön hela natten är det också övernattning i
kyrkan för alla ungdomar.

Men även du som inte är ungdom är välkommen att vara med på
ungdomsgudstjänst och kanske också be någon timma. Passa på att
hälsa på ungdomarna. En lista över bönetider kommer komma upp på
kyrktorget en vecka innan. Vi hoppas det blir ett dygn där vi alla får möta
Gud men också göra skillnad i världen med kraften i bönen, i Jesu namn.

Gäster på Tonår
Under våren kommer vi också ha två spännande gäster på Tonår:
6 mars - Göran Schmidt som kommer tala om skapelsen, hur Gud
skapade. Han ger intressanta och relevanta perspektiv på hur vår jord
kommit till, kanske är evolutionsteorin inte hela svaret.
Läs mer på: https://www.gschmidt.se/index.html
17 april – Micael Grenholm som kommer svara på frågor vi har om
kristen tro. Så ta fram dina bästa och svåraste frågor, det där du aldrig
fått ihop eller som klasskompisarna säger och skicka in dem senast en
vecka innan till ungdomspastorn, Johannes Larsson, 0737697752.
Läs mer på: https://micaelgrenholm.com/

Va gärna med i bön för våra fantastiska ungdomar.
Inte minst för vår stora konfagrupp som ska iväg på läger i vår
och som även konfirmeras 31 maj.

FÖRSAMLINGENS BÖNEÄMNEN

Mars
- Vi ber för församlingens ledare samt barn och
ungdomar i våra barn- och ungdomsgrupper
- Vi ber för frukostarna
- Vi ber att vårens predikoserie blir till hjälp
för oss alla
- Vi ber för skolorna
- Vi ber för beslutsfattare i regering, riksdag,
regioner och kommuner
April
- Vi ber för scouter och scoutledare
- Vi ber för påskens samlingar
- Vi ber för konfirmationslägret
- Vi ber för ett inspirerande jubileumsår
som ger framtidstro
Maj
- Vi ber för konfirmationsavslutningen
- Vi ber för församlingens barn- och
ungdomsgrupper och deras läger
- Vi ber för de äldre i vår kommun

”TILLSAMMANS ÄR VI STARKA”
Välkommen måndagar i jämna veckor
mellan Kl. 10.00-14.00
Vi vänder oss till dig som av någon anledning går
hemma om dagarna. Hos oss kan du umgås, fika,
pyssla, eller ta med eget handarbete ex. stickning eller
virkning. Det viktigaste är att just du kommer
och att alla blir sedda.
Fika till självkostnadspris.
Har du frågor kan du kontakta någon av
Helena Mogren eller Agneta Terner.

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
- Swishnr. 123 614 74 25
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
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

Ledig 15–16 febr., 14–15 mars,
18–19 april, 16-17 maj

Barnkoordinator (25 %)
Matilda Edvinsson
matilda.edvinsson@equmeniakyrkangrabo.se

Pastor (halvtid)
Carina Hult
Mobil: 0729-776724, Exp.: 0302-40015
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se

Carina arbetar tisdagar och fredagar
och 2 söndagar per månad

Ungdomspastor (75 %)
Johannes Larsson
Mobil: 0737-697752
johannes.larsson@equmeniakyrkangrabo.se

Ta med våra anställda i Era förböner!

Snart är det vår och sommar, och då får vi på nytt
sjunga den fina sommarpsalmen.

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 framklingar 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
nådesunder,
Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt
fördriver, blott Herrens ord förbliver.

