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Pastorn har ordet…… 

 
I inledningen på Paulus första brev till församlingen i 

Korint finns en vacker bibelvers. ”Gud är trofast, han 

som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus 

Kristus, vår Herre.” (1Kor 1:9). Kristus är ”vår Herre”, 

d.v.s. han har auktoritet över oss och vi är underordnade 

honom. Men han är inte bara ”vår Herre”. Paulus 

skriver också att Gud kallar människor till gemenskap 

med hans Son. Kristusrelationen är alltså inte bara en 

relation mellan en herre och en undersåte, det är en 

relation som är tänkt att präglas av gemenskap.  

Relationen med Jesus är dock uppenbart av ett annat 

slag än relationerna vi har med till exempel våra barn, 

vår livspartner, eller våra vänner. Vi ser och hör i 

vanliga fall inte Jesus på samma sätt som vi kan se och 

höra andra personer. Å andra sidan har vi inte sällan lärt 

oss massor av saker om Jesus genom kyrkans 

undervisning. Frågan är hur vi går från kunskap om 

Jesus till gemenskap med honom. 

Kanske kan teologen J.I Packer hjälpa oss på vägen. I 

boken Lär Känna Gud skriver han:  

”Hur ska vi omvandla vår kunskap om Gud till 

gemenskap med Gud? Metoden är krävande men enkel. 

Den innebär att vi gör varje sanning vi lär oss om Gud 

till ett ämne att reflektera över inför Gud, så att det leder 

till bön och tillbedjan. 

Vi kanske vet en del om vad bön innebär, men vad är 

meditativ reflektion? Vi har all anledning att fråga, för 

biblisk meditation är en bortglömd konst i vår tid […]. 



Den sortens meditation innebär att man tänker igenom, 

begrundar och tillämpar allt det som man känner till om 

Guds gärningar, avsikter och löften. Det handlar om en 

helig tankeverksamhet, där man är medveten om att 

man tänker inför Guds ansikte, under Guds 

överinseende och med Guds hjälp. Det är ett sätt att 

umgås med Gud. Avsikten är att få en klarare syn på 

Gud, intellektuellt och andligt, och att hans sanning ska 

få påverka ens hjärta och sinne helt och hållet” 

Ett bra ställe att börja en sådan reflektion på är i  

Kol 1:13–17: 

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i 

sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har 

förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens 

avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades 

allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, 

tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt 

är skapat genom honom och till honom. Han är till före 

allt, och allt hålls samman genom honom.” 

Ta med dig Guds inbjudan till gemenskap med Kristus 

och testa att följa Packers råd den här våren!  

Jag ser fram emot att höra din berättelse om vad det har 

betytt för din vandring med Jesus. 

 

 

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. 

 



     FÖRSAMLINGENS    BÖNEÄMNEN 

          
 

BÖN INFÖR 2023 

 
- Vi ber om Guds ledning för riksdag och regering 

   i beslutsfattande och hjälp i Natofrågan. 

- Vi ber om Guds beskydd över vårt kungahus 

   som står för den kristna tron. 

- Vi ber om att det blir slut på gängbråken i Sverige. 

- Vi ber om att få vara en öppen och frimodig kyrka. 

- Vi ber om fler smågrupper som träffas regelbundet. 

- Vi ber för ledare, ungdomar och barn i vårt Equmenia. 

    

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   

   

 

mailto:bonochtack@equmeniakyrkangrabo.se
mailto:carinahult@equmeniakyrkangrabo.se
mailto:andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se


  

        F R E D A G S F I K A  

               S T A R T A R 

 FREDAGEN DEN 24 FEBRUARI   

                kl. 10 - 13 
             Från "Mötesplats" till "Fredagsfikat" 
                            är vägen inte lång.  
      Många har uttryckt tacksamhet och frågat efter 
"Mötesplats" som i tio års tid varit en plats att mötas   
                          med fantastiskt fika.   
Nu fortsätter vi med "Fredagsfikat" fredagar kl. 10-13    
                      och med ett enklare fika.   
              Andakt kl. 11:15 och ett par fredagar  
               blir det musik- och sångmedverkan. 
 

                     Väl mött på Fredagsfikat!   
              24 FEBRUARI   -   28 APRIL 

            (Ingen fredagsfika på Långfredagen 7/4) 

  



             Kvinnofrukost 25 februari kl. 09.00 

                      Gäst: Caroline Johansson 

           
                    Våga satsa på din dröm  
               I mars 2020 lanserade Caroline Johansson 
                det kristna smyckesföretaget ZOE HOOP. 
    Smyckena har synts bland annat i VOGUE och ELLE  
       och visats på modeveckorna i New York och Paris.  
2022 inleddes med en inbjudan att dela sitt vittnesbörd med    
             spelarfruarna under Super Bowl i Los Angeles.  
 
    På vår kvinnofrukost kommer Caroline berätta om sin    
                 inspirerande resa och det finns möjlighet  
                    att köpa smycken till bra pris efteråt. 
 
 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 22 februari                   Kostnad 130 kr     

        



                  Herrfrukost 4 mars kl. 09.00 

                             Gäst: Andreas R 

   
         ”Förföljda - men inte övergivna” 
  Det kan ha ett högt pris att följa Kristus. I många länder är 
det förenat med både diskriminering, trakasserier, fängelse, 
tortyr och även dödsstraff. Men mitt i svårigheter finns 
många hoppfulla berättelser. Och trots hat och ondska vinner 
kärlek i mångas liv. Ljuset lyser trots allt mitt i mörkret.  
   
                   På vår herrfrukost kommer Andreas från 
     missions- och människorättsorganisationen Open Doors 
                             berätta, visa bilder och film 
         och ge oss en inblick om livet där det är som svårast    
    att vara kristen, om hur vi berörs och hur vi kan göra något.  
                                                
 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 1 mars        Kostnad 130 kr                              

mailto:kjellhrydberg@gmail.com


PROGRAM      Våra gudstjänster o samlingar   

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

Februari  
  2 to   10.00   Torsdagsbön 

  3 fr    15.30 Våfflor på torget 

  4 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

            17.00 Årsmöte och Fest  

   

    
  

  5 sö  11.00 Gudstjänst med Nattvard  -  Årshögtid    

   Andreas Engström, John Olsson, Gunilla Hallberg m.fl., 

 18.00 Bönetimman                                             Catharina Källström, orgel                                         

  6 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”  

  9 to   10.00 Torsdagsbön 

11 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

12 sö 11.00 Gudstjänst  
    Carina Hult, Caroline Sävinger, Solveig Sävinger, Siw Jarlemyr 
  17-18 Tänk och Tro med Andreas Engström                         
      18.00   Bönetimman 
13 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   
16 to 10.00 Torsdagsbön       
18 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé                 
19 sö 11.00 Gudstjänst  
   Alf Källström, AnneMarie Svenninghed, Annelie Nyberg  
         18.00 Bönetimman 

20 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   
23 to   10.00 Torsdagsbön 
            18.30 Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan 

 



Februari  
 24 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

       15.30 Våfflor på torget 

 25 lö 09.00 Frukost för kvinnor – Gäst: Caroline Johansson, Se artikel - Anmälan                                     

 26 sö 11.00 Gudstjänst  
   Andreas Engström, Kjell Jonsson, Gunilla Hallberg m.fl. 
         17-18 Tänk och Tro med Andreas Engström     
         18.00 Bönetimman       
27 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen” 

Mars    

   2 to 10.00 Torsdagsbön 

   3 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

   4 lö 09.00 Frukost för herrar – Gäst: Andreas R,  Se artikel - Anmälan 

            10-12 Samtalscafé/språkcafé   
   5 sö 11.00  Tillsammansgudstjänst  

            Andreas Engström, Matilda Edvinsson m fl. 

  18.00 Bönetimman 

  6 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen” 
  9 to 10.00 Torsdagsbön 

10 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

11 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

            18.30 Israelkväll     

12 sö 11.00  Gudstjänst med Nattvard  

   Joel Wanemark, THS, Andreas Engström, Robert Agerskog m.fl                                                                    

  17-18 Tänk och Tro med Andreas Engström      Catharina Källström, orgel                                                  

  18.00 Bönetimman            

13 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen” 

16 to 10.00 Torsdagsbön 

17 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

     15.30 Våfflor på torget 

 

 EKUMENISK BÖNEHELG I FÖRSAMLINGSHEMMET 

                  17 mars – 18 mars – 19 mars 
                  Mer information kommer senare 
   



Mars 

18 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

19 sö 11.00 Cafégudstjänst - Omsorgstema    

    John Breneman, AnneMarie Svenninghed, Ann-Christine Eriksson m.fl. 

  18.00 Ekumenisk Bönehelg – Bön och Lovsång i Församlingshemmet 

20 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen” 
22 on 18.30 Bibelstudium 

23 to 10.00 Torsdagsbön 

24 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

  19.00 Kvällsgudstjänst 

25 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

26 sö 11.00 Gudstjänst   
  Johannes Larsson, John Olsson, Elin Johansson med ungdomar 
  18.00 Bönetimman 

27 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   

30 to 10.00 Torsdagsbön 

      to  18.30 Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan 

31 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

April 
   1 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé 

        15.00 Bibelstudium inför påsken med Joel Macinnes 

         
                     Joel Macinnes är bibellärare och  

            församlingsledare i församlingen Centrokyrkan i Göteborg 

 

 



April         I N F Ö R   P  Å  S  K         

   
  2 sö 11.00 Gudstjänst  

  Andreas Engström, Annelie Nyberg, Jonas Karlsson med team 

 17-18 Tänk och Tro med Andreas Engström                             

         18.30 Påskandakt med Andreas Engström  

 3 må  18.30 Påskandakt med Alf Källström 

 4 ti     18.30 Påskandakt med AnneMarie Svenninghed 

 5 on   18.30 Påskvandring med Carina Hult  

 6 to 10.00 Torsdagsbön  

           15.30 Våfflor på torget 

  18.00 Getsemanestund med nattvard    

          Alf Källström, Andreas Engström, Catharina Källström  

   
         Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv 

      Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig. 

      O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som han. 

   Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. 
  



April 
   7 fr  11.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard 
   Andreas Engström, John Olsson, Gunilla Hallberg m.fl. 

    
  8 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

  9 sö   11.00 Påskdagsgudstjänst   

  Carina Hult, Andreas Engström, Robert Agerskog med team,  

    18.00 Bönetimman              Solveig Sävinger, orgel 

10 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen” 
11 ti 18-20 Klädinsamling   

13 to 18-20 Klädinsamling   

   Hela och rena kläder tas tacksamt emot 

    

   Insamling även av Matpaket och Hygienpaket till Ukraina. 

   Information om innehåll i paketen finns på SAM-HJÄLPS  

                       hemsida:  samhjälp.se och kommer på kyrktorget.   

13 to 10.00 Torsdagsbön 

14 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

15 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

16 sö 11.00 Gudstjänst   

    Andreas Engström, Louise Raask, Johannes Colliander  

     17-18 Tänk och Tro med Andreas Engström     
         18.00 Bönetimman    



April 
17 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   
20 to 10.00 Torsdagsbön 

21 fr 10-13 ”Fredagsfikat”        

22 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

23 sö 11.00  Gudstjänst   

   Carina Hult, Kjell Jonsson, Smyrna Brass   

   INSAMLING TILL BELYSNING I KYRKSALEN 

  18.00 Bönetimman     

24 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   

27 to 10.00 Torsdagsbön     

         18.30 Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan 

28 fr 10-13 ”Fredagsfikat” 

     15.30 Våfflor på torget 

29 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé   

30 sö 11.00 Tillsammansgudstjänst 

   Matilda Edvinsson m.fl 

  18.00 Bönetimman                                                                  

Maj 
  1 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   
  4 to 10.00 Torsdagsbön 

  6 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé   

  7 sö 11.00  Gudstjänst med Nattvard 

   Andreas Engström, Annelie Nyberg,  

   Niklas och Linda Youngström Hallman 

         18.00 Bönetimman      

  8 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”   
11 to 10.00 Torsdagsbön 

12 fr 19.00 Kvällsmöte 

13 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

14 sö 11.00  Gudstjänst 

   Andreas Engström, John Olsson, Kristian och Sara Arvidsson Selan 

  18.00 Bönetimman  

15 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”  

17 ons 18.30 Bibelstudium 

18 to 10.00 Torsdagsbön     



Maj 
20 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

21 sö 11.00  Gudstjänst  

   Carina Hult, Caroline Sävinger, Alf och Catharina Källström  

  12.30   Gemensam picknick ute i det gröna                             

  18.00 Bönetimman      

22 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”    

23 ti 18.30  Konfirmationsfest för konfirmanderna med familjer       
25 to 10.00 Torsdagsbön 

            18.30 Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan 

26 fr    15.30 Våfflor på torget 

27 lö   10-12 Samtalscafé/språkcafé 

28 sö 11.00  Konfirmationsgudstjänst med konfirmanderna 

 Johannes Larsson, Ida Ahlgren, Ulrica Larsson,  

 Konfirmanderna, Caroline Sävinger m.fl., Solveig Sävinger, orgel 

  18.00 Ekumenisk lovsång i Equmeniakyrkan               

29 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”      

Juni 
   1 to 10.00 Torsdagsbön 

   4 sö 10.00  Musikgudstjänst med Nattvard  

   Carina Hult, AnneMarie Svenninghed,  

                          Hans-Lennart Raask och Nårungakören  

 
 18.00 Bönetimman      



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       VÅFFLOR PÅ TORGET 

 

 

 

 
 

 



 

                 Välkommen att vara med  

        att träffa och samtala med Gråbobor 

              på torget vid Centrumkyrkan. 

                   Vi möts till förberedelser  

           och kort bönestund ca. kl. 15.30  

         innan vi bjuder på våfflor och kaffe 

                      mellan ca. 16 – 18  

                         följande dagar: 

      Fredagar 3/2, 24/2, 17/3, 28/4, och 26/5  

              samt Skärtorsdag den 6/4 

 
Vill Du veta mer så kontakta Carina Hult, tel. 0729-776724 

 

             

             Mer om vårens program kan Du läsa på  

         församlingens hemsida 
          www.equmeniakyrkangrabo.se   

         Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med   
Studieförbundet Bilda 

  

http://www.equmeniakyrkangrabo.se/
http://www.equmeniakyrkangrabo.se/


 
       Ti l lsammanshelg!  
 

      S jöviksgården är  bokad     

      helgen  9 - 10  september  
    V i  b e h ö v e r  n å g r a  s o m  v i l l  v a r a  m e d     

              o c h  p l a n e r a  d e n n a  h e l g .   

                    H o p p a s  D u  v i l l ,  

         k o n t a k t a  d å  A n d r e a s  E n g s t r ö m .     
 

 

 

Herrfrukost 28 oktober - Gäst: Michael Jeff Johnson 

Kvinnofrukost 11 november - Gäst: Maria Brandin 

    



 

                ÅRSMÖTE 2022   -    VISION 2023 
Församlingen samlas den första helgen i februari till Årsmöte 

och Årshögtid. Tillfälle ges då för reflektion, eftertanke, över 

året som gått, och samtal om vision inför framtiden. 

Under året som gått, har vi fått be och samtala om hur vi 

ännu mer kan blomstra som församling och få se mer av vår 

vision bli verklighet. 

Församlingen har också under året gjort en stor renovering av 

kyrkans tak och investerat i solcellsanläggning.  

Stort TACK för gåvor till detta projekt och alla andra gåvor till 

församlingens arbete. 

 

Inför 2023 står vi inför nya utmaningar. Församlingen vill på 

nytt möta människor för att erbjuda tro och omvändelse, vi 

vill att var och en får känna att delaktigheten och 

tillhörigheten till församlingen växer och att vi alla fördjupas i 

vår tro och vårt lärjungaskap. 

Även ekonomiskt står församlingen inför stora utmaningar.  

Vi satsar på utökad tjänst av våra pastorer och vi behöver 

förbättra vår belysning i kyrksalen. 

Budgetförslag är bland annat: 

-  Att samla in 60 000 kr till belysningen i kyrksalen.    

   Insamlingsmånad är april. 

-  Månadsoffret behöver uppgå till 112 500 kr varje månad.  

   

           DIN  MÅNADSGÅVA BETYDER MYCKET!  

                    TACK FÖR DINA GÅVOR! 
 



                      BELYSNING KYRKSAL 
Allmänbelysningen i kyrksalen har under flera år dragits med 

problem att dimma ner ljuset och ibland har belysningen inte 

fungerat alls. Det är hög tid att byta ut styrutrustningen innan  

den ger upp helt och hållet, föreslår teknikgruppen. 

I samband med detta föreslås också att konvertera taklamporna 

till LED-lampor i både kyrksalen och lilla salen, då 

takbelysningen förbrukar mycket elenergi.  

Genom att byta ut till LED-lampor i befintliga takarmaturer så 

löses flera problem. 

Kontakt finns med olika firmor som kan leverera LED-moduler  

till lamporna, och fastighetskommittén kan sedan  

installera och byta ut styrutrustning och dimmers. 

Kostnaden är beräknad till 60 000 kr.  

Målet är att samla in dessa 60 000 kr under april månad. 

Teknikgruppen beräknar att bytet kan ske under första halvåret. 

        Stöd 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.  557–4642 

-  Swishnr.       123 614 74 25 
 MÄRK DIN BETALNING - TACK FÖR DIN GÅVA!  



 

         Barn- & Ungdomsaktiviteter  
 

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, fikar, 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  
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 & Tweens 
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. 0302-40015, 0729-758203 

Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752 

 

  Mer information om Equmenia finns på    

                 www.equmeniakyrkangrabo.se            

 

http://www.equmeniakyrkangrabo.se/


    Barn- & Ungdomsaktiviteter 

 

Nu laddar vi om för sommarläger.  

Vi kommer också i år att åka på Explore och vi hoppas att du 

ska med! 

Lägret har precis börjat att planeras, därför får vi be er att 

hålla koll på våra sociala medier för mer info.  

Följ @greynest på Instagram så missar ni inget! 

Lägret är för 7:an i grundskolan upp till 3:an på gymnasiet.  

Häng på!  

//Tonårsledarna 

 

Equmenia Gråbo – En tid av förväntan! 

Våren är på gång. Även om det fortfarande är frostigt i luften kan 
man riktigt känna att våren är på väg. Den ligger där och bara 
väntar på att få komma och låta hela Guds härliga skapelse börja 
knoppas för att snart slå ut i blom. Det kanske är lite väl poetiskt 
formulerat men det är faktiskt så det känns både ute i naturen 
och i vårt arbete i Equmenia Gråbo.  

Det är massor av ungdomar och barn i alla våra verksamheter. 
Många kommer för gemenskapen och aktiviteterna men 
samtidigt känns det som att det ligger mer under ytan som bara 
väntar på att slå upp. Vår förhoppning inför våren är att vi ska 
fortsätta samla alla dessa ungdomar och mer därtill, men 
förväntan är också att dessa ungdomar ska växa i sin tro eller 
komma till tro.  



Vi vill ju inte bara samla ungdomar utan vi vill ge dem det bästa 
vi har, tryggheten och hoppet i Gud. Vi ser redan idag ungdomar 
komma till tro och andra som söker, men bönen är att de 
verkligen ska få tag på Jesus och frälsningen i honom.  

När vi var i väg på vinterns nyårsläger i Åre märkte vi hur många 
ungdomar öppnade upp sig och sökte förbön, något som ofta är 
ett viktigt steg mot Jesus och en personlig tro. Vår bön är nu att 
detta ska få fortsätta också hemma och att det ska smitta av sig 
på andra i gruppen. I den bönen vill vi bjuda in dig, du behövs, 
din bön gör skillnad. Be att fröna som såtts ska landa i god jord 
så att det kan växa sig starkt! 

Det är lätt att missa, när det vi bett till Gud om händer, därför vill 
jag understryka att en av de saker som vi som församling bett om 
i många år faktiskt händer nu. Vi ser massor av ungdomar i 
kyrkan nästan alla dagar i veckan, ungdomar som söker. Men då 
kommer också nästa del i bönen: “Skörden är stor men arbetarna 
få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin 
skörd.” (Luk 10:2) Därför vill vi be dig att vara med och be, men 
fundera också på om du kan vara med och bidra på något sätt. 
Vi behöver ledare till olika verksamheter, vi behöver människor 
som ber, vi behöver folk som ordnar fika, vi behöver trygga 
människor som bara finns där på exempelvis fredagarna.  

Vidare behöver vi hjälpas åt att välkomna ungdomarna in i 
församlingen så att ungdomarna inte blir en egen församling i 
församlingen utan hittar hem hos oss andra. Ditt ”hej”, din 
handskakning, dina välkomnande ord gör skillnad. Se och hälsa 
på ungdomarna när de kommer på söndagarna, va med och få 
dem att känna sig hemma. Du har betydelse och du kan få 
betyda långt mer än du förstår! 

Förväntan. Allt jag skrivit ovan och känslan för våren är 
förväntan. Vad kommer hända bland våra barn och ungdomar, 
vad kommer Gud göra? Kan våren och sommarens läger få blir 
de där lägren som ungdomarna senare i livet ser tillbaka på som 
en vändpunkt i deras liv. Den där andakten, den där förbönen, 
den där lovsången, det där tilltalet, det där… någonting… där 
Gud mötte dem och de översvallades av Guds kärlek. Tänk om 
vi kan få vara med när det händer i ungdomarnas liv! Det är min 
bön och jag hoppas det är din! 

                    Förväntan!  
Varma hälsningar från Barn och Ungdomsstyrelsen 
Genom Johannes Larsson, ungdomspastor 



 
   

  Detta är en hälsning från våra kyrkoledare     

 Lasse S, Karin W och Joakim H i Stockholm. 

Fastan 2023 – För världens skull 

Fastan börjar på Askonsdagen 
22 februari och avslutas på 
Påskafton 8 april. 

”När ni fastar…” säger Jesus i 
bergspredikan. Bön och fasta tycks 
vara en självklarhet för Jesus. Nu går 
kyrkan in i ”den stora fastan” som är 40 
dagar inför påsken. Och vi vill detta år 
utlysa bön och fasta i Equmeniakyrkan 
för världens skull. 

 

  

 

  

Fasta tillsammans i församlingen 
Det finns mycket att be för i vår värld – och som kyrka vill vi 
leva med öppna ögon inför nöden. Vi vill uppmana 
församlingar, bönegrupper och enskilda att ta den här tiden 
för att fokusera på att söka Gud och ropa vårt Kyrie Eleison. 

Samlas i kyrkan – dela böneämnen via sociala medier eller 
sms – gör bönelistor och dela upp fastan mellan er i 
församlingen. Var kreativa i bönen så ber vi tillsammans för 
världens skull! 
 

Bönepromenad 
Under pandemin gavs möjlighet till 30-minuters promenad 
varje dag för många anställda i Equmeniakyrkan. Nu vill vi 
under fastan uppmuntra till 30-minuters bönepromenad varje 
dag. Varje dag presenteras ett böneämne på 
Equmeniakyrkans sociala medier. Vandra gärna 30 minuter i 
bön kring detta. Vi vill också uppmuntra församlingars 
anställda och medlemmar, ja alla som vill, att haka på en 
rörelse av bönepromenader. Vandra 30 minuter i samtal med 
Gud – för världens skull. 

  
 

   
  

 

  



 
 
 Psalm i Fastan/Påsk 
Nr 605 i Sånger och Psalmer Text. A Eriksson 

 
Frälsare på korsets stam,  
nu till dig jag träder fram.   
Du som bar min synd och skam,  
Jesus, Herre Jesus. 
 
Ödmjukt till ditt kors jag går,  
du som all min nöd förstår. 
Blott hos dig jag hjälp nu får,  
Jesus, Herre, Jesus. 

 
All min köld och orenhet, 
synd vars djup jag själv ej vet. 
Fräls mig, du som känner det,  
Jesus, Herre Jesus. 
 
Jag är svag, men stark du är,  
låt mig nu få känna här. 
Att du mina synder bär,  
Jesus, Herre, Jesus. 
 
Led mig med din starka hand, 
lös mig ifrån syndens band. 
Låt mig leva i ditt land,  
Jesus, Herre, Jesus. 



                   V Å R A   A N S T Ä L L D A 

    Equmeniakyrkan Gråbo 
Mossalaggsvägen 6 

443 43 Gråbo,  

Telefon: 0302-400 15 

www.equmeniakyrkangrabo.se 

 

  
Pastor o föreståndare 

Andreas Engström 

Mobil:0729-758203 
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se      

Lediga helger 18-19 febr., 25-26 mars,   

                          29-30 april, 20-21 maj 

Ledig dag: Måndagar/Studieledig: Onsdagar 

                    

 
Pastor (75 %) 

Carina Hult 

Mobil: 0729-776724 
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se 

Carina arbetar tisdagar, torsdagar  

och fredagar och vissa helger 

                            

 

             

       Ta med våra         

     anställda 

                          i Dina förböner!  
 

         

        
 

 Ungdomspastor (75 %)   

           Johannes Larsson 
          Mobil: 0737-697752 
johannes.larsson@equmeniakyrkangrabo.se                 
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