1870 - 152 ÅR - 2022

PROGRAMBLAD

Oktober - Januari
2022
2023

Pastorn har ordet……
Att vara människa innebär att leva i en tillvaro som vi
inte kan kontrollera helt och hållet. Om vi hade kunnat
kontrollera vår tillvaro helt och fullt, så hade nog de
flesta av oss gärna minimerat svårigheter och lidande.
Det finns därför en frestelse att försöka använda tron på
Gud som ett medel för att undgå svårigheter och
lidande. Och ja, Gud hör bön, Gud griper in och hjälper
och stöttar, han gör mirakler, han befriar och helar.
Sådan är den Gud som kristna tror på.
Ändå är den samlade kristna erfarenheten genom
historien att synd och död fortfarande har ett fotfäste i
den här världen vilket också är Nya testamentets
vittnesbörd. Aposteln Paulus skriver: ”Men när det
förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga
klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet:
Döden är uppslukad i seger” (1 Kor 15:26).
När det förgängliga blir iklätt i oförgänglighet, då
uppfylls orden ”Döden är uppslukad i seger”. Men vi är
inte där ännu och därför kan även den kristnes liv
innehålla både glädje och skönhet, värme och glädje
likväl som vad som kan upplevas som avgrundsdjupt
mörker och lidande. I samma brev som den nyss
nämnda bibelversen återfinns i, beskriver Paulus hur
han kom till Korint första gången, ”svag, rädd och
mycket orolig” (1 Kor 2:3). Det tycks helt enkelt som
att oavsett vilka vi är så upplever vi svårigheter.

Helt uppenbart så skiljer sig graden av svårigheter
mellan olika personer. Men icke desto mindre, här i
tiden möter vi svårigheter.
Vi möter svårigheter på grund av att världen är trasig
och i olag. Vi möter svårigheter på grund av vår egen
synd, andra gånger på grund av andra människors synd.
Vilken tröst att veta att den Gud som kristna tror på inte
bara beskådar världen från fjärran. Sonen, den andra
personen i gudomen blev människa. ”Han var till i
Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud
som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares
gestalt och blev människan lik. När han till det yttre
hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och
blev lydig ända till döden, döden på korset. (Fil 2:6–8)”
Han delade vår tillvaro, tog del i vår smärta och vårt
lidande. Därför kan vi veta att hur tufft livet än är, hur
mycket motgångar vi än upplever och om vi så ställs
inför en för tidig död, så finns det ingen plats där han
inte går med oss. ”Vad ska vi nu säga om detta? Om
Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som
inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för
oss alla, hur skulle han kunna annat än att också
skänka oss allt med honom?” (Rom 8:31–32).
Med önskan om Guds välsignelse
Andreas Engström
Pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Gråbo

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.

MÖTESPLATS
VARJE FREDAG MELLAN kl. 10 - 13
7 OKTOBER - 26 NOVEMBER
Omkring kl. 11:15 hålls en andakt
av vår pastor Carina Hult
Den 4 november kl. 11:15
spelar Alf Källströms band

Har du några timmar över någon fredag är du
välkommen att hjälpa till och vi tar gärna emot
olika bakverk. Kontakta då någon av oss:
Helena Mogren 0760 - 407012
Inger Karlsson 0705 - 400799
Mariann Hermansson 0734 - 333544

FÖRSAMLINGENS BÖNEÄMNEN

- Vi ber för riksdag och regering.
- Vi ber för ungdomsarbetet och årets konfirmander.
- Vi ber för alla ledare.
- Vi ber för arbetet med församlingsutvecklingen ”Färdväg”.
- Vi ber för styrelse och våra pastorer.
- Vi ber för Mötesplats.
- Vi ber om Guds hjälp och beskydd över
Sverige, Ukraina och Israel.

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

Kvinnofrukost 22 oktober kl. 09.00
Gäst: Johanna Bjurenstedt Gustafsson

På höstens kvinnofrukost delar Johanna
med sig av sin livsberättelse och sjunger sånger
med sin pianist under rubriken
”Ur Skärvorna – Från krossade bilder till nytt liv”
Johanna är pastor, låtskrivare och sångare och
arbetar inom Equmeniakyrkan.
Vi ser fram emot en innehållsrik lördagsförmiddag tillsammans.

Anmälan till någon av:
Anita Rydberg, tel. 0709-55 68 67, eller
mail: anita.rydberg@hotmail.com
Birgitta Arvidsson, tel. 0705-84 45 89
Senast den 19 oktober

Kostnad 130 kr

Herrfrukost 19 november kl. 09.00
Gäst: Bernth Antonsson

På höstens herrfrukost kommer Bernth
att berätta sin livsberättelse under rubriken
”Om vad jag har gjort med livet
och
vad livet har gjort med mig”
Bernth har många års engagemang i själavårdsrörelsen
”Helhet genom Kristus” och har arbetat som pastor och
församlingskonsulent.
Vi ser fram emot en innehållsrik lördagsförmiddag tillsammans.

Anmälan till någon av:
Kjell Rydberg, tel. 0705-369230, eller
mail: kjellhrydberg@gmail.com
Jan Arvidsson, tel. 0705-923585
Senast den 16 november.

Kostnad 130 kr

PROGRAM

Våra gudstjänster kommer
även att webbsändas på
YouTube.
Följ även info på hemsidan!

Oktober
1 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
2 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard - Presentation av årets
konfirmander - Söndax
Andreas Engström, John Olsson, Johannes Colliander
Söndax: Miriam Åberg m.fl.
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Bönetimman
3 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
6 to 10.00 Torsdagsbön
7 fr 10-13 Mötesplats startar - Se artikel
8 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
9 sö 11.00 Missionsgudstjänst
Bertil Svensson, Jonathan Källström, AnneMarie Svenninghed,
Alf och Catharina Källström
18.00 Bönetimman
10 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
13 to 10.00 Torsdagsbön
14 fr 10-13 Mötesplats
15 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
16 sö 11.00 Gudstjänst med ungdomsinriktning - Söndax
Johannes Larsson, Sofia Bergström, Matilda Hallberg,
Robert Agerskog med team.
Bön och insamlingsdag för Equmenia Riks
Söndax: Christoffer Lilja m.fl.
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Bönetimman
17 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
20 to 10.00 Torsdagsbön
21 fr 10-13 Mötesplats

Oktober

EKUMENISK BÖNEHELG - ”DITT ANSIKTE SÖKER JAG”
i Equmeniakyrkan 21- 23 oktober
21 fr 20.00 Bön och Lovsångsgudstjänst/Ungdomsgudstjänst
22 lö 15.00 Samling i stillhet inför Guds ansikte, Carina Hult
18.00 Samling till Bön med ”Minnie” Sinchana Anthony, pastor i
City Church Hubli, Indien
23 sö 18.00 Bön och Lovsångsgudstjänst

22 lö 09.00 Frukost för kvinnor – Gäst: Johanna Bjurenstedt Gustafsson
10-12 Samtalscafé/språkcafé
Se artikel - Anmälan
23 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst – Scouterna medverkar
Andreas Engström, Matilda Edvinsson m.fl.
24 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
27 to 10.00 Torsdagsbön
18.30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan
28 fr 10-13 Mötesplats
29 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
15.00 Bibelstudium med Jonas Dagson, ”Jesus liv och tjänst”
30 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Caroline Sävinger
Information om ”Goda nyheters” arbete, Ivan Eriksson
Insamling till ”Goda Nyheters” arbete
18.00 Bönetimman
31 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”

November
1 ti

18-20 Klädinsamling
Hela och rena kläder tas tacksamt emot

3 to 10.00
18-20
4 fr 10-13
5 lö 10-12
6 sö 11.00

7 må
10 to
11 fr
12 lö
13 sö

17.00
18.00
14.00
10.00
10-13
10-12
11.00

18.00
14 må 14.00
17 to 10.00
18 fr 10-13
19 lö 09.00
10-12
20 sö 11.00
18.00

Torsdagsbön
Klädinsamling
Mötesplats – Alf Källströms band spelar
Samtalscafé/språkcafé
Gudstjänst med Nattvard – Allhelgonahelg - Söndax
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Sofia och Daniel Svahn, Solveig
Söndax: Christoffer Lilja m.fl.
Sävinger
Tänk och Tro med Andreas Engström
Bönetimman
Symöte – ”Den vilande nålen”
Torsdagsbön
Mötesplats
Samtalscafé/språkcafé
Gudstjänst med ungdomsinriktning - Söndax
Johannes Larsson, Mirjam Lilja, Gunilla Hallberg m. fl.
Söndax: Miriam Åberg m.fl.
Bönetimman
Symöte – ”Den vilande nålen”
Torsdagsbön
Mötesplats
Frukost för herrar – Gäst: Berndt Antonsson, Se artikel - Anmälan
Samtalscafé/språkcafé
Tillsammansgudstjänst med insamling av babypaket
AnneMarie Svenninghed, Matilda Edvinsson m.fl.
Bönetimman

November
21 må 14.00
18.30
23 on 18.30
24 to 10.00
18.30
25 fr 10-13
26 lö 10-12

Symöte – ”Den vilande nålen”
Scoutinvigning
Församlingsutveckling: ”Färdväg - station 4”
Torsdagsbön
Ekumenisk bön i Centrumkyrkan
Mötesplats
Samtalscafé/språkcafé

27 sö 11.00 Gudstjänst 1: a Advent - Söndax
Andreas Engström, Mirjam Lilja, Adventskör med
Malin Nygren och Markus Larsson, Catharina Källström
Söndax: Christoffer Lilja m.fl.
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Bönetimman
28 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”

December
1 to 10.00 Torsdagsbön
3 lö 10-14 Equmenias Julmarknad - Se artikel

December
4 sö

11.00 Cafégudstjänst 2: a Advent
Carina Hult, AnneMarie Svenninghed, Solveig Sävinger m.fl.
18.00 Bönetimman
5 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
8 to 10.00 Torsdagsbön
10 lö 18.00 Julsångskväll

11 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard 3: e Advent - Söndax
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Gunilla Hallberg m.fl.
Söndax: Miriam Åberg m.fl.

17.00
18.00
12 må 14.00
15 to 10.00
16 fr ej klar

Tänk och Tro med Andreas Engström
Bönetimman
Symöte – ”Den vilande nålen”
Torsdagsbön
Hela torget sjunger – Julsånger på torget

18 sö 11.00 Gudstjänst 4: e Advent - Söndax
Andreas Engström, John Olsson, Malin Nygren m.fl.
Söndax: Matilda Edvinsson m.fl.
18.00 Bönetimman

December
22 to 10.00 Torsdagsbön
24 lö 23.00 Julnattsgudstjänst
Carina Hult, Lars-Ove Johansson, Hilma Raask och Ida Johansson

Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och
på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn
skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader,
Fridsfurste. Jesaja 9:6.
25 sö 11.00 Gudstjänst – Juldagen
Carina Hult, Miriam Lilja, Alf och Catharina Källström
29 to 10.00 Torsdagsbön
18.30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan

Januari 2023
1 sö 16.00 Nyårsdagsgudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, John Olsson, Alf och Catharina Källström
5 to 10.00 Torsdagsbön
6 fr 17.00 Trettondagen - Quizkväll & andakt
8 sö 11.00 Stugmöten i kretsarna – En krets träffas i kyrkan
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Bönetimman
12 to 10.00 Torsdagsbön
15 sö 11.00 Gudstjänst - Söndax
Carina Hult, Caroline Sävinger, Malena Furehill, Solveig Sävinger
Söndax: Christoffer Lilja
17.00 Församlingsmöte - Ekonomi inför årsmöte
19 to 10.00 Torsdagsbön

Januari
21 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
22 sö 11.00 Cafégudstjänst/Missionsgudstjänst
Ulrica Morazan, AnneMarie Svenninghed, Johannes Colliander
Insamling till Equmeniakyrkans arbete i andra länder.
18.00 Bönetimman
26 to 10.00 Torsdagsbön
18.30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan
28 lö 18.30 Samtalscafé/språkcafé
29 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Robert Agerskog med team
17.00 Tänk och Tro med Andreas Engström
18.00 Bönetimman

Februari
2 to 10.00 Torsdagsbön
4 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
lö 17.00 Församlingens Årsmöte och Fest

6 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard - Årshögtid
Andreas Engström, John Olsson, Gunilla Hallberg m.fl.
18.00 Bönetimman

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Nästa programblad utkommer
söndagen den 6 februari 2023.
För övrigt kan du läsa om programmet på
församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

EFTERLYSNING
Skulle du vilja hjälpa till med att
skriva och utforma församlingens
”Informations och Programblad”?
Kontakta då Andreas Engström
Tel. 0729-75 82 03

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
- Sparbanken Alingsås nr. 8304–8, 4 017 070-6
- Bankgironr. 5567–4642
- Swishnr.
123 614 74 25

Märk din inbetalning, om du vill stödja
ett speciellt ändamål!

TACK FÖR DIN GÅVA!

NYTT TAK OCH SOLCELLER PÅ
EQUMENIAKYRKAN GRÅBO

Equmeniakyrkan Gråbo beslutade i början på året att byta tak på
kyrkan och investera i solceller.
Nu är taket bytt och solceller håller på att uppmonteras allt enligt
plan.
Kyrkan får ett nytt tak och ”vackrare” utseende och elkostnaderna
kommer att bli väsentligt lägre med solceller.
Utöver befintliga bankmedel har församling som mål att under
året genom frivilliga gåvor samla in 500 000 kr för att täcka
kostnaderna.
Vill Du vara med och ge en gåva, stor som liten, till denna
ombyggnad/investering tas den tacksamt emot.
Du kan skicka din gåva till något av församlingens konto, som du
finner på föregående sida i detta blad.

Ditt ansikte söker jag.
I år har jag sett rik frukt på äppelträden. Äppelåren
kommer och går med relativ regelbundenhet och beror på
att träden det ena året satsar på att ge frukt och nästa
satsar på att växa, men också beroende på äppelsorten.
Vädret har också stor betydelse, frostnätter vid fel tillfälle
kan ställa till det och våren behöver vara gynnsam med
pollinatörer.
Jag fick nyligen smaka färsk äppelmust och ljuvlig äpplekaka hos vänner med rik äppleskörd. Kanske allra godast
smakade ändå den rena frukten vars fruktkött är syrligt,
saftigt, sött och friskt. Den trädgård jag besökte fullkomligt
dignade av äpplen och ägarna visste inte till sig i sin glädje
över allt de kan göra för att ta hand om frukten i den
fruktrika trädgården.
Orden från Jesus i Johannes evangelium kapitel 15 har
talat till mig genom åren. Joh. 15:4:
Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan
bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i
vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i
mig.
Gång på gång säger Jesus dessa ord i sitt avskedstal till oss
lärjungar i kapitel 15. Orden är betydelsefulla och handlar
om att vi som tror på honom ska fördjupas i tron. Att förbli
i Jesus handlar om att bli kvar i Jesu kärlek, hans ord och
undervisning, som hjälper, vägleder, uppmuntrar,
förmanar och styr oss inifrån. Så kan Jesu ord bli kvar i oss
och vi kan bära rik frukt.
Hur stannar du kvar hos Jesus? Hur talar Gud in i ditt liv?
Förutom Bibeln, Guds Ord, har Jesus gett oss bönen som
ett redskap, ”hjärtats samtal med Gud”. Bönen som är en
grund i den relation du har till Jesus och där du blir
bönhörd gång efter annan när du söker honom och hans

svar för dig. Att ta en stund varje dag och stänga av bruset
omkring dig för att söka Jesus och ge din uppmärksamhet
och tid till Jesus gör skillnad, din tro och relation fördjupas.
Så blir du kvar i hans kärlek.
Mina vänner med den rika äppel-skörden ansar sin
trädgård och gläder sig åt den.
Så gör Jesus också i texten: Varje gren i mig som inte bär
frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar
han, så att den bär mer frukt, Joh. 15:2. Det är för din,
min och världens skull, för att vi ska fördjupas i tron, växa
och bära rik frukt att ge vidare. Bli kvar och fördjupas i
tron på den Gud som är trofast genom allt, bli kvar i hans
kärlek.
Välkommen till vår ekumeniska bönehelg 21 – 23 oktober,
”Ditt ansikte söker jag”, Psaltaren 27:8. Då kommer vi
tillsammans som Guds folk i Gråbo och ber.
Se information i bladet.
Sök hans ansikte – Guds frid
Carina, pastor, inriktning omsorg.
Tel: 072-977 67 24

INFO FRÅN INTERNATIONELLA KOMMITTEÈN

Equmeniakyrkan Gråbo stöder samfundets projekt

Hälsa för alla i Kongo

Insatser under år 2022
Kongo-Brazzaville
Utbildning av barnmorskor
Mediciner till HIV-smittade barn
Solcellsutrustning
Inköp av kirurgiska instrument

Kongo – Kinshasa
Utbildning av barnmorskor
Solcellsutrustning
Familjeplaneringsprojekt
Nutritionsprojekt (näringsp.)
Övervakningsresor och lönetillägg för läkare

Vi fortsätter att ta emot lakan/påslakan
som du inte behöver?
Lägg dem i ”tunnan” i kapprummet i källaren.
Vi ”river längder” och ”Vilande nålen”
rullar till förband.
Dessa skickas därefter till sjukhus i Kongo Kinshasa.

Tisdag den 1 november kl. 18-20 - KLÄDINSAMLING
Torsdag den 3 november kl. 18-20 - KLÄDINSAMLING
Hela och rena kläder tas tacksamt emot

Insamlings av babypaket i Gudstjänsten den 20 november kl. 11.00
Information om innehåll i ett babypaket finns
på anslagstavlan på kyrktorget

TACK FÖR ALLA GÅVOR TILL DET INTERNATIONELLA ARBETET

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Barnkörer
Tyvärr är samtliga barnkörer pausade för tillfället och åtminstone
terminen ut. Vi hoppas att de startar upp längre fram. Håll koll på
kyrkans hemsida och sociala medier för uppdateringar.

Nyingscout
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
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
Fika kostar 25 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
Vissa söndagar under gudstjänsten kl.11.15 - 12.15
Söndax & Tweens 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.
Vi vet i dagsläget inte exakt vilka söndagar det blir men följ oss gärna på sidorna
nedan så ser ni när det blir av!
Instagram: @Equmeniakyrkangrabo
Facebook: ”Equmeniakyrkan Gråbo” & ”Equmenia Gråbo”
Kontaktperson: Christoffer Lilja, 0706-108842

Konfirmation
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. 0729-758203
Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Hälsning från Equmenia Gråbo
För drygt ett år sedan hade vi en Kick Off med hela Equmenia, en fredag kväll
för en massa tonåringar och lördag för barn och familjer. Dagarna precis innan
fick vi veta att nya restriktioner skulle träda i kraft igen. Kan vi då ha en Kickoff?
Vi gjorde det ändå och det kändes toppen och blev en bra helg. Samma med
julmarknaden. Vi gasade och fick bromsa, men kunde ändå genomföra en
julmarknad. Detta känns avlägset nu. Äntligen kan vi träffas fullt ut igen. Lätt att
glömma hur det var och vänja sig vid hur det ska och ”brukar vara”.
Trots dryga två år av en pandemi, startar vi upp till en hösttermin med fler
tonåringar i vår verksamhet än på väldigt länge. Varje torsdag samlas Exodusdrygt 15 tonåringar för att fördjupa sig i sin tro, en av de första fredagarna hade
vi ca 70 tonåringar i vår kyrka. Dessutom har vi många barn i scout och nying.
Scouter och nyingar har fått vara med om en spännande sommar med lägret
Upptäckten. Vi har efter sommarens läger fått höra berättelser om hur unga i
vår församling, efter år i vår verksamhet har fått personliga möten med Jesus.
Vi har haft glädjen att välkomna två goa teamare för att vara med i vår
gemenskap och församling det kommande läsåret; Ida Ahlgren och Ulrica
Larsson, VARMT VÄLKOMNA!
Vi ser med spänning fram emot en hösttermin som är i full gång, julmarknad
(som kommer att äga rum 3 december) och sedan ett skidläger som vi anordnar
på egen hand i år. Detta för att vår ungdomsgrupp har blivit så stor.
Vi skulle önska att du är med och ber för våra barn och unga. Det är en tuff
tid med mycket oro för många unga. Har du möjlighet att vara med i någon av
våra verksamheter någon eller flera gånger det kommande läsåret är du mer än
välkommen. Mer än någonsin behöver barn och unga fler vuxna som ser dem,
pratar med dem och visar dem att de är älskade och värdefulla som de är. Har
du möjligheten så hör av dig till den som står som ansvarig för den grupp du
skulle vilja vara med i.
Till alla er som är med och engagerar er. TACK! Din tid, din blick, dina böner,
ett ”hej, hur mår du?”, dina knopar, mackorna du förbereder… det gör skillnad.
Varma hälsningar från Barn och Ungdomsstyrelsen
genom Caroline Sävinger

Barn- & Ungdomsaktiviteter

Barn- & Ungdomsaktiviteter

ÄNTLIGEN ska vi få åka på nyårsläger! I år åker vi till Åre och åker skidor. Vi tror att
det precis som alla år innan kommer bli ett fantastiskt läger med härlig gemenskap,
underbar skidåkning och avgörande Gudsmöten. Ett läger att se fram emot av
många, många anledningar!
Håll utkik på @greynest (instagram) för mer info och hör gärna med ledare i de
verksamheter du finns.
Lägret är för 7:an i grundskolan upp till 3:an på gymnasiet.
Häng på!
//Tonårsledarna

Barn- & Ungdomsaktiviteter

I detta mysiga hus i Undersåker, kommer tonåringarna att bo
i vid Nyårslägret. Vill Du hjälpa till och bidra med bröd, bullar,
kakor av olika slag, eller kanske en förberedd fryst middag
(ex. köttfärssås, taco-köttfärs) och skicka med till lägret.
Vi tar tacksamt emot olika gåvor.
Så hör gärna av dig till någon av oss:
Birgitta Arvidsson, tel. 0705-84 45 89
Johannes Larsson, tel. 0737-69 77 52
Här är vi, Ulrica Larsson och Ida Ahlgren som är
”Teamare” i församlingen och Equmenia
under höst- och vårterminen

DU BEHÖVS

Valberedningen kommer inom kort att påbörja sitt arbete med att
hitta lämpliga personer till olika uppgifter som behövs i
församlingens och Equmenias arbete under 2023.
Du som känner att du vill engagera dig är välkommen att kontakta
någon i församlingens eller Equmenias valberedningen. Vi har
säkert en uppgift som kan passa just dig.
Vill du byta uppgift eller avsäga dig något uppdrag
kontaktar du valberedningen senast den 31 oktober.

Valberedning för församlingen:
valberedning@equmeniakyrkangrabo.se
Robert Agerskog

0705-08 44 69

Jan Arvidsson

0705-92 35 85

Församlingens valberedning skall bestå av 6 personer och väljs på
församlingens årsmöte.
Inför detta årsmöte är vi endast 2 personer enligt ovan, då Nicklas Raask
flyttar.

Valberedning för Equmenia:
Gunilla Lindell gilla.lindell@gmail.com

0707-87 16 93

Jeanette Rydin janette@interix.se

0706-56 10 48

VÅRA ANSTÄLLDA
Equmeniakyrkan Gråbo
Mossalaggsvägen 6
443 43 Gråbo,
www.equmeniakyrkangrabo.se

Pastor o föreståndare
Andreas Engström
Mobil:0729-758203
andreas.engström.equmeniakyrkangrabo.se

Lediga helger 29-30 okt., 19-20 nov.,
24-25 dec., 21-22 jan. 2023
Ledig dag: Måndagar/Studieledig: Onsdagar
Semester: Vecka 44

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

Carina arbetar tisdagar o fredagar och
2 söndagar/mån.

Ta med våra
anställda
i Dina förböner!

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

Equmeniakyrkan
&
Equmenia
Önskar alla
EN

