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Pastorn har ordet……
Den som känner mig vet att jag är en person som tycker
att det är viktigt att vi reflekterar över och tänker kring
vår tro. För mig är det viktigt att kunna säga att jag har
goda skäl hålla fast vid de övertygelser jag håller för
sanna, att tron inte bara är baserad på personlig
erfarenhet och känslor. Inte minst därför att våra känslor
varierar. Ibland upplever vi att Gud är nära och vi undrar
hur vi någonsin kunde tvivla. Andra gånger är
upplevelsen av Guds närvaro inte lika stark och vi undrar
nästan hur vi någonsin kunde tro överhuvudtaget. Då är
det gott att veta, min tro vilar på mer än bara min
subjektiva erfarenhet av Guds närvaro.
Men med det sagt. När vi läser Bibeln så kan vi läsa om
människor vars möte med Gud präglat dem för alltid.
Mose mötte Gud vid den brinnande busken och blev sig
aldrig lik igen. Fåraherden som vallade får åt sin svärfar
blev utifrån gudsmötet herde åt Guds hjord (1 Mos 3).
Profeten Jesaja möter Israels Gud i en syn och han blir
förkrossad. Han inser sin och sitt folks synd och ropar ut:
”Ve mig, jag förgås!” Men i mötet med Guds nåd ropar
samma man, fast ändå inte densamme, ”Här är jag, sänd
mig!” när Gud frågar vem han ska sända (Jes 6:1–8).
Efter sitt möte med Jesus bestämmer sig tullmannen
Sackeus för att ge hälften av allt han äger till de fattiga
och återgälda alla han lurat (Luk 19:1 – 8).
Emmausvandrarnas hjärtan sattes i brand när Jesus gick
vid deras sida (Luk 24:32) och Saulus, kyrkans förföljare,

blev efter mötet med Jesus hedningarnas apostel (Apg
9:1–14).
Efter det år som det som varit, tror jag att det är många
som längtar efter och känner ett behov av att möta Gud
på nytt. Vi behöver erfara Guds Ande på nytt och få
förnyad kraft att följa Jesus. Ett sådant möte kan vara
dramatiskt och omvälvande som på pingstdagen (Apg 2)
eller stilla och knappt märkbart, som när profeten Elia
mötte Gud i en svag susning (1 Kung 19:12).
Det avgörande är att mötet med Gud leder till förnyad
kraft och överlåtelse Gud.
Till hösten kommer vi som församling bland annat få
vara med om dessa två saker. Undervisningen i
gudstjänster och andra sammanhang kommer i
september månad att fokusera på Den Helige Ande och
vi kommer att hålla extra samlingar på onsdagskvällar
och söndagskvällar, där innehållet inte är bestämt i
förväg. Då är du välkommen att komma precis som du är
för att tillsammans med din församling be om att få
erfara mer av Guds Ande, be, lovsjunga, dela
böneämnen, erfarenheter och vittnesbörd från året som
gått.
Innan hösten går vi dock förhoppningsvis en härlig
sommar till mötes med många glädjeämnen och tillfällen
till rekreation och redan nu får vi be med Paulus ord att
Gud i sin härlighets rikedom ska ge oss kraft och styrka åt
vår inre människa genom sin Ande.
Med önskan om en välsignad sommar
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.
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ÖPPEN KYRKA

Fredagar mellan 10.00 – 12.00
med uppehåll under juli månad
Kyrkan är öppen för dig som vill komma in, för att sitta
ner en stund i enskild andakt, bön och tända ljus.

GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
I EQUMENIAKYRKAN GRÅBO
När detta programblad trycks, har det
skett en viss lättnad i restriktioner för
samlingar i kyrkan till gudstjänster
och andra mötesplatser.
Just nu får vi samlas 50 personer utöver medverkande
och som då skall sitta på anvisade platser.
Ingen bokning av plats görs, utan våra
vaktmästare räknar antalet besökare.
Om/när maxtak för besökare i kyrkan är nått
kommer vaktmästare hänvisa dig till att följa
gudstjänsten via webbsändning på Youtube.
Under sommaren kan ytterligare lättnader i
restriktioner komma
så håll därför utkik på hemsidan och
följ informationen där.

PROGRAM

Våra gudstjänster kommer
även att webbsändas på
YouTube med uppehåll
under juli månad.
Följ även info på hemsidan!

Juni
3 to 10.00 Torsdagsbön
6 sö 10.00 Missionsgudstjänst
Richard Lundgren, Andreas Engström, Camilla Raask,
Jonas och Jeanette Karlsson
10 to 10.00 Torsdagsbön
13 sö 10.00 Vandringsgudstjänst med Nattvard
Carina Hult
17 to 10.00 Torsdagsbön
20 sö 10.00 Gudstjänst med Barnvälsignelse
Andreas Engström, Miriam Lilja, Robert Agerskog med team
24 to 10.00 Torsdagsbön
27 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Camilla Raask med team
30 on 19.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan
Medtag egen kaffekorg

Juli
1 to
4 sö
8 to
11 sö

10.00
10.00
10.00
10.00

15 to
18 sö
22 to
25 sö

10.00
10.00
10.00
10.00

29 to 10.00

Torsdagsbön
Ekumenisk samling i Centrumkyrkan
Torsdagsbön
Ekumenisk sommarandakt i Equmeniakyrkan
Herman Raask, AnneMarie Svenninghed, Gunilla Hallberg
Torsdagsbön
Ekumenisk samling i Centrumkyrkan
Torsdagsbön
Ekumenisk sommarandakt i Equmeniakyrkan
Rebecka Johansson, Miriam Lilja, Sommarkör med Malin Nygren
Torsdagsbön

Augusti
1 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
John Breneman, AnneMarie Svenninghed, Malin Nygren med team
5 to 10.00 Torsdagsbön
8 sö 10.00 Gudstjänst
John Olsson, Caroline Sävinger, Johannes Colliander med team
12 to 10.00 Torsdagsbön
14 lö
Tillsammansdag på Storsjöstrand Horla - ÄR AVBOKAD/INSTÄLLD
15 sö 10.00 Gudstjänst
Carina Hult, John Olsson, Camilla Raask med team
19 to 10.00 Torsdagsbön
22 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Rebecka Johansson, Jonas Karlsson
26 to 10.00 Torsdagsbön
29 sö 10.00 Gudstjänst och samlingssöndag med församlingspicknick
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Robert Agerskog med team
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

September
2 to 10.00 Torsdagsbön
5 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, John Olsson, Malin Nygren med team
18.00 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
8 on 18.30 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
9 to 10.00 Torsdagsbön
12 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst
Andreas Engström, Matilda Edvinsson, Singstarz och
Camilla Raask med team
13.00 Församlingsmöte
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
15 on 18.30 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
16 to 10.00 Torsdagsbön
18 lö 09-14 Arbetsdag i kyrkan – Fastighetsrådet organiserar

September
19 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Rebecka Johansson, Josefin och Samuel Gunnargård
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
22 on 18.30 Inför Guds ansikte – Bön, lovsång, vittnesbörd, delgivning
23 to 10.00 Torsdagsbön
26 sö 11.00 Gudstjänst
Johannes Larsson, Lars-Ove Johansson, Hilma Raask med flera
18.00 Ekumenisk bön och lovsång i Centrumkyrkan
30 to 10.00 Torsdagsbön

Oktober
3 sö 11.00 Psalm och Sånggudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Annelie Magnesköld och
Markus Larsson med flera

17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

Nästa programblad utkommer 3 oktober 2021
För övrigt kan du läsa om programmet på
församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda.

Älskade Gråbo-folk!
Det är dags att öppna kyrkan igen! Äntligen!
Tiden har bara inte runnit iväg detta sista år, vi har
bidat tiden och liksom suttit i ”väntrummet”, lite
spända på vad som ska hända. Inga löften har uttalats
om vad som komma ska, men vi har väntat på
förändring av läget, en öppning, en ny möjlighet att
mötas, må vara med restriktioner, men att få MÖTAS!
Aldrig har väl den längtan varit så stark hos oss som
nu.
Kanske har du fått stänga av din längtan, i alla fall har
jag fått göra det. Men nu kan vi igen säga ”Välkommen
hit!”, eller ”Välkommen hem!” Vi vill vara en plats för
ditt andliga hem och nu är det ”Välkommen igen!” som
gäller.
Församlingen är gemenskap, i Gud, men också i
varandra. I 1 Joh 1:3 står det: ”Det vi har sett och hört
förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap
med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son
Jesus Kristus.” Vi har stängt luckor inom oss, kanske
känt vilsenhet, sorg, förlorade relationer. Vi som tjänar i
församlingen kan också känna oss vilsna, som herdar
utan får. Vi kan tvivla på om mötesplatsen kommer att
få hållas öppen? Men det vi vet är att detta NU, det har
vi, nu öppnar vi, nu äntligen, får vi dela gemenskap
igen.
Kanske har den tid som varit ändå gjort något gott med
oss? Jag har haft djupare, ärligare och öppnare samtal
med människor, som om det är dags att göra upp och
göra klart vissa saker som blivit ”haltande” genom livet
och har längtat efter att mötas så som vi är.

Ordet ”kyrka” betyder Herrens, om den förblir vad den
är så kan den vara Guds öppna famn. Du får komma nu
och du får komma som du är, hur skulle vi annars
komma? Välkommen till nådens tron, till den Gud som
är större än vi kan tänka eller förstå. Du är sedd och
längtad efter av en Gud som såg dig när du formades i
din moders liv och som följt dig genom din livssträckas
dagar, nätter, ljus och mörker. Han som vet allt om dig
innan du ens öppnar din mun, har hört dina suckar och
din längtan.
Så…Välkommen till denna plats! Välkommen till
kyrkan. Välkommen till Jesus! Du är sedd och älskad!
1 Johannes brev 3:1-3: Se vilken kärlek Fadern har skänkt
oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också.
Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna
honom. Mina älskade, nu är i Guds barn, och än är det
inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han
uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom
sådan han är. Och var och en som har det hoppet till
honom renar sig, liksom han är ren.
Välkommen, du älskade Guds barn.
Carina Hult, pastor.

SOMMARENS BÖNEÄMNEN

- Vi ber för alla i vår församling som mått dåligt under
pandemin, om ett nytt möte med Jesus till glädje och kraft
- Vi ber om kraft för vårdpersonal när pandemin lättar
- Vi ber om Herrens ledning när vi som församling får
mötas igen efter Coronapandemin
- Vi ber att Gud ska fortsätta att möta oss med sin Helige
Ande och ge oss en längtan efter att lära känna Jesus mer
- Vi ber om mer av den Helige Ande över oss som
församling
- Vi ber om en trygg sommar för barn o ungdomar när
sommarlovet närmar sig. En glad förväntan för vissa,
oro, kanske ångest hos andra, relationer i hemmen sätts
på prov när skolan stänger
- Vi ber för våra anställda om vila, och om Guds kraft o
välsignelse denna sommar
- Vi ber för de nya konfirmanderna
- Vi ber för uppstarten i Equmenia
- Vi ber att Gud möter oss med sin närvaro och med kraft
och vägledning i bönemånaden september
- Vi ber att vi, både som församling och tillsammans med
många Gråbobor, får uppleva Guds beröring denna höst
- Vi ber att vi ska få fortsätta att ha en fin gemenskap med
de andra kyrkorna i Gråbo

SEPTEMBER MÅNAD
INFÖR GUDS ANSIKTE
BÖN - LOVSÅNG - VITTNESBÖRD - DELGIVNING

ONSDAGAR DEN 8, 15, 22 KL. 18.30
SÖNDAGAR DEN 5, 12, 19 KL. 18.00
SÖNDAGEN DEN 26 i Centrumkyrkan KL. 18.00

BÖN INFÖR HÖSTEN
VARJE MÅNDAG – FREDAG KL. 09.00
Alf Källström ansvarar

VÄLKOMMEN ALLA ATT VARA MED
I DESSA SAMLINGAR

BARNEN I VÅR
FÖRSAMLING
PÅ SÖNDAGAR
Ett glädjeämne i vår församling är att det finns
förhållandevis många barnfamiljer med barn i
många olika åldrar. Tyvärr så har
församlingens barn hamnat lite vid sidan av
vad det gäller inslag i gudstjänster under
pandemin.
För att få till en bra återstart för barnen till
hösten kommer vi ha ett församlingsmöte den
12 september för att bland annat ta upp hur vi
kan skapa något bra för barnen på
söndagarna. Kanske finns det ett gäng
församlingsmedlemmar som skulle vilja ingå i
ett "söndagsteam" som regelbundet höll i
aktiviteter för barn på söndagarna?
Mer information kommer, men jag vill redan
nu peppa dig att ställa in dig på att vara med
på mötet men också att be för församlingens
barn och be om Guds ledning i hur vi ser och
tar hand om de minsta på bästa sätt.
Andreas Engström, även barnens pastor

Hälsning från Internationella kommittén

STORT BEHOV AV LAKAN
Har du lakan som du inte behöver?
Vi tar tacksamt emot dem.

Lägg lakanen i ”tunnan” i kapprummet i källaren.
Vi ”river längder” som ”Vilande nålen”
rullar till förband.
Dessa skickas därefter till sjukhus i Kongo Kinshasa.

Babypaket
Insamling av babypaket kommer att ske under hösten

Mer information kommer - Se anslagstavlan!
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!

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Equmenias barn och ungdomsaktiviteter
har sommaruppehåll.

Barnkörer – Startar vecka 36
Småstjärnorna - För dig som är 4–8 år - Uppehåll HT 2021
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 – Startar vecka 36
Torsdagar jämna veckor 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: Linda Harklint tel. 0704-243871

Scout – Startar vecka 36
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 – Startar vecka 35
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
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.

Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Exodus – Startar vecka 36
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 – Startar vecka 36
Söndagar under gudstjänsten kl.11.15 - 12.15
Söndax är barnens egen gudstjänst där vi börjar med en gemensam storsamling i
åldrarna 3-12 år nere i källaren. Vi sjunger tillsammans och får lyssna till ett bibeltema
via drama, dockteater eller tal. Efter samlingen delar vi upp oss för olika aktiviteter.
På grund av Corona så tar vi en vecka i taget. Info om tider och datum för Söndax
kommer ut på våra sociala medier. Följ oss gärna på sidorna nedan!
Instagram: @Equmeniakyrkangrabo
Facebook: ”Equmeniakyrkan Gråbo” & ”Equmenia Gråbo”
Kontaktperson:
Matilda Edvinsson, Barnkoordinator, tel. 0702-986882

Konfirmation – Startar vecka 36
Tisdagar kl. 15:30-17:30

För dig som går i åttan

På konfirmationen lär vi oss om vem Gud och Jesus är, vad det innebär och
vara kristen och varför det kanske kan göra en stor skillnad i ditt liv! Detta gör
vi genom undervisning, samtalsgrupper, olika övningar, läger och andakter. Vi
fikar och leker också så klart! Ett spännande år med go gemenskap. Häng på!
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
Explore: Rotad & grundad

2-4 juli

Sommaren står för dörren och så också ett efterlängtat sommarläger. Covid-19 har
gett oss många utmaningar men nu ser smittspridningen och restriktionerna ut att
lätta så i år blir det ett sommarläger med övernattning! Explore kommer gå av stapeln
den 2-4 juli och vi ifrån Equmeniakyrkan Gråbo kommer spendera lägret på vår
ungdomspastor Johannes gård, där vi tältar! Det blir bad, mat, undervisning,
andakter, lovsång, underhållning, aktiviteter och mycket mer. Just undervisning och
predikan kopplar vi upp oss mot övriga församlingar som kör Explore för att känna
samhörigheten med de flera hundra ungdomar som samlas denna vecka. Vi tror att
det kommer bli tre fantastiska dagar med mycket glädje, gemenskap och Jesus!
Eftersom vi också detta år råddar lägret själva är vi tacksamma för praktisk hjälp med
allt från att baka lite gofika till ungdomarna, laga mat eller praktisk hjälp på plats. Vi
behöver DIG! Mycket går att hjälpa till med utan att behöva vara på plats. Mat och
bullar går bra att lämna i kyrkan eller så hämtar vi det hos dig. Om du vill hjälpa till
med något får du gärna ta kontakt med vår ungdomspastor Johannes: 0737697752.
Du kan verkligen göra skillnad, både så att lägret överhuvudtaget blir av och så att
våra ledare kan lägga sitt fokus och sin energi på våra ungdomar.
Inte minst önskar vi att du är med och ber för lägret och våra ungdomar. Be att Jesus
ska få nå in i ungdomarnas liv, att de ska få upptäcka livet i och med Jesus! Det är
ju det vi kämpar för och tror gör all skillnad!

Temat för årets läger är Rotad & grundad och har sin utgångspunkt i Kol 2:6-7
Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund
i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet
överflöda.

Anmäler sig gör man på: Explorelagret.se
Kostnad: 300kr
Ålder: Du får åka med från och med det året du börjar 7:an.
Allt Guds goda!
//Tonårsledarna

Equmenia Gråbo - Hopp om nya tider
I över ett år har vi nu brottats med Covid-19 och med allt vad det inneburit för
vår församling och människorna i dess närhet men nu äntligen ser det ut att
börja ljusna. Trots allt som hänt ser vi med tacksamhet på året som gått. Alla
ledare som trots motgångar tänkt om, skapat nya sätt att mötas och bara vägrat
ge upp för att de vet att vad vi gör spelar roll. Med några få undantag har därför
mycket av vår verksamhet gentemot barn och unga rullat på och fortsatt skapa
ett tryggt och meningsfullt sammanhang. Vilket varit extra viktigt i den för många
ensamma och utsatta tid vi gått igenom. Vi tackar både Gud och människor för
att detta varit möjligt.
Med tacksamheten för vad som varit vänder vi nu blicken framåt och tror
och hoppas på en höst där vi får samlas som vanligt igen. Där vi kan ha
storsamlingar, läger, andakter och mycket annat som enar oss, skapar
samhörighet, glädje och hjälper oss att rikta blicken mot det som verkligen
betyder något; Jesus, vår bästa vän och medvandrare genom livet. Det är för
och med honom vi går vidare och ser med förväntan på vad han kommer göra
genom oss i Gråbo den kommande tiden. För vi vill fortsätta finnas där för barn
och unga i Gråbo, hjälpa dem att hitta en trygg punkt i livet och glädjen i
gemenskap och livet. Det hoppas vi också att du är med oss och ber för, i Jesu
namn!

Vi behöver ledare, kanske är det du?
I nyingscout, som träffas på torsdagar mellan klockan 18-19.15 har vi behov av
nya ledare. Men även Scout på måndagar 18:00 behöver fler ledare. Det är
otroligt många barn som samlas, vilket är fantastiskt men det kräver också
ledare för att fungera på ett gott och tryggt sätt.
Vi söker dig som har ett hjärta för barn, har ett par villiga händer och ett stort
knä. Din ålder är mindre viktig, likaså ditt kön...däremot läggs stor vikt vid din
kärlek till Jesus och din villighet att sprida den vidare till medledare och barnen
som varje vecka kommer till nyingscout och scout.
I Tonår, som träffas på fredagar mellan klockan 19-ca.23 söker vi ledare
som är villiga att leda tonåringar med sitt liv som redskap. Att vara en stadig och
stabil vuxen som vandrar tillsammans med Jesus och kan visa på vad den
livsstilen kan innebära är av stor vikt. Att vidare vara ett par extra händer i
förberedande och genomförande av kvällens aktiviteter ses som ett stort plus.
I dessa två ledaruppdrag kommer du arbeta tillsammans med andra vuxna
och ungdomar som brinner för sin uppgift. Att arbeta i ett team där vi som
människor har olika egenskaper och erfarenheter som gör att vi kompletterar
varandra ses som en styrka. Vi kan utlova god gemenskap, fina möten med
människor och Gud och en meningsfull stund. SÅ vill du vara med och sprida
guds kärlek och bygga hans rike i Gråbo bland Gråbos barn och ungdomar är
du varmt välkommen att söka ledaruppdraget som nyingscout-/scoutledare eller
tonårsledare. Eller om du känner någon annan som du ser besitta lämpliga
kvalifikationer för uppdraget så tar vi tacksamt emot dessa förslag. Tveka inte
utan hör av dig till pastor Johannes för mer information. Tillsättning av lämplig
person för uppdraget sker löpande, låt därför inte tiden springa i väg utan ge dig
tillkänna....ALLA behövs...DU behövs....hoppas vi ses...!!
Varma hälsningar från Barn och UngdomsRådet

Önskar Du förbön av någon och som du vill skall
be för Dig?
Mejla då ditt böneämne eller tacksägelseämne till:
bonochtack@equmeniakyrkangrabo.se eller
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se eller
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

VÅRA ANSTÄLLDA
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

Lediga helger 12-13 juni, 14-15 aug.,
18-19 sept.
Semester/föräldraledig va. 27 - 32

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

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

Carina arbetar tisdagar o fredagar och
2 söndagar/mån. Sem./Ledig va. 25 - 31

Ungdomspastor (75 %)
Johannes Larsson
Mobil: 0737-697752
Semester vecka 28 - 32
johannes.larsson@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 bäckens sorl bland viden
förkunnar sommartiden.

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.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa,
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

Allt kött är hö. Allt flyktar här,
och snart förvissnar gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält står tomma.

Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han, huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där intet vissnar mera.

