Vad har ett namn för betydelse?
Linda Alexandersson - pastor och föreståndare

Vad har e namn egentligen för betydelse? I processen av a
byta
namn har vi sagt a det vik gaste
är vad man fyller namnet med för
innehåll. Vad vill vi vara för sorts församling? Vad vill vi göra oss kända för?
Vad önskar vi a Arvika skulle säga om
oss?
I kyrkan ryms hela människan
Jag skulle önska a du och alla andra i
Arvika visste a i Equmeniakyrkan är
alla välkomna! Vår önskan är a alla
som kommer ska känna sig välkomna
och sedda. Det är ibland svårt i en stor
församling, men vi gör vårt bästa och
funderar llsammans över hur vi än mer
kan visa gäs rihet. Jag skulle också önska a man visste a i Equmeniakyrkan
ryms hela människan. Hit får vi komma
både med vår trosvisshet och med våra
tvivel och frågor. Hit får vi komma med
både glädje och sorg och i samma gudstjänst finns det utrymme för både jubel
och tårar.
Möten med gamla och nya vänner
När vi firar gudstjänst i Equmeniakyrkan möts vi över åldersgränser och kulturgränser. Här möts barn och vuxna,
ungdomar och äldre, svenskar och nysvenskar. Vi som samlas här kommer
från olika kulturer och tradi oner, och vi
vill a det ska få vara så. För a barnen
ska trivas finns det söndagsskola. Ibland
har vi mat och e erhäng för ungdomar
och unga vuxna e er gudstjänsten.

“Jag skulle gärna fylla
namnet med generositet,
gäsƞrihet och gränsöverskridande gemenskap”
Så långt det är möjligt försöker vi se
ll a de som inte förstår svenska får
gudstjänsten tolkad ll si eget språk.
Varje söndag ordnar vi kyrkskjuts för de
som har svårt a ta sig ll kyrkan. E er
gudstjänsten fikar vi all d llsammans
för a ge utrymme för prat och skra ,
möten med gamla och nya vänner.
Vi vill göra Jesus känd, trodd och eŌerföljd
Våra ledord har länge varit att vi vill
göra Jesus känd, trodd och efterföljd,
eftersom vi tror att det gör skillnad
att leva sitt liv tillsammans med Jesus.
Dessa ledord berättar vad vi vill göra.
Att fylla ett namn med innehåll handlar mer om hur vi vill vara. Min önskan
är att Equmeniakyrkan i Arvika ska få
vara en församling som präglas av generositet, gästfrihet och gränsöverskridande gemenskap.
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www.equmeniakyrkanarvika.se

Nu blir vi...

Vi byter namn!
I samband med det inbjuder vi alla arvikabor ll:
Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste
kyrkosamfund, och bildades 2011
när Svenska Missionskyrkan, Svenska
Bap stsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman. E ersom
vi i Missionskyrkan i Arvika genom
sammanslagningen llhör de a nya
samfund, väljer vi nu a byta namn
på vår lokala församling och på vår
kyrka. Vårt ungdomsförbund har
redan sedan drygt e år llbaka hetat
equmenia, och under sista helgen i januari ger vi vår kyrka namnet Equmeniakyrkan och församlingen namnet
Equmeniakyrkan Arvika. För a fira
de a kommer vi bland annat a bjuda på kaﬀe och bullar på torget, bjuda
på stand up med Malte Hallqvist, fira
hög dsgudstjänst med tårtkalas och
byta skylt på kyrkans fasad.

Namnet Equmeniakyrkan anspelar
på ekumenik - det vill säga gemenskap
mellan olika kyrkor. Med 750 församlingar finns Equmeniakyrkan över
nästan hela vårt land, från norr ll
söder. Våra församlingar vill vara
mötesplatser för tro och livstolkning, gudstjänst och gemenskap och
ha e tydligt engagemang för vårt liv
llsammans i Sverige och i världen.
Na onellt har Equmeniakyrkan ca
67000 medlemmar. Av dem finns
drygt 340 här i Arvika. En vanlig
söndag brukar vi vara mellan 100
och 150 personer som firar gudstjänst
llsammans i Equmeniakyrkan i
Arvika. På särskilda hög der så som
första advent kan vi vara uppåt 250.
Dessutom möts grupper för alla
åldrar ll olika ak viteter under veckorna. Både gudstjänster och övriga
ak viteter är öppna för alla, och man
behöver inte vara medlem i vår församling för a delta.

Även om vi nu ändrar namnet på
Missionskyrkan fortsä er mission
a vara e prioriterat område inom
Equmeniakyrkan. Vi samarbetar med
kyrkor i 27 länder med sådant som
församlingsplantering, pastorsutbild- Så välkommen ll oss!
ningar, hälsovård, an -traﬃcking, Du hi ar oss bredvid Solbergagymnasiet.
samhällsutveckling, utbildning och
katastrofstöd.
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Lördag 30 jan
11.00-14.00 Kaﬀe och bullar på torget.
19.00
Stand up med Malte Hallqvist i Equmeniakyrkan.
Insamling ll krigsdrabbade i Syrien genom
Equmeniakyrkans interna onella arbete.
Söndag 31 jan
11.00
Hög dsgudstjänst i Equmeniakyrkan
P-O Sveder Renklint, Linda Alexandersson,
musikmedverkan av Söndags mmen, Emma
Buréus, Hanna Lindh och Torbjörn Svahn.
Välkomnande av nya medlemmar. Tårtkalas!

Kontakt
Linda Alexandersson
Pastor & föreståndare
linda@equmeniakyrkanarvika.se
Per-Olov Sveder Renklint
Pastor
p-o@equmeniakyrkanarvika.se
Joseph Davis
Ungdomsledare
joseph@equmeniakyrkanarvika.se
Skolgatan 22
671 32 Arvika

Tel. expedi on: 0570-10555
info@equmeniakyrkanarvika.se

Foto: MarƟn Hugne
Formgivare: Andreas Crafoord
Equmeniakyrkan Arvika

Karta: eniro.se
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MAJ
Söndag 1
11.00 Gudstjänst med naƩvard
Linda Alexandersson, Himlakapellet
Söndag 8
11.00 Gudstjänst
P-O Sveder Renklint, Emma Buréus

PROGRAM FEBRUARI - MAJ

ÅTERKOMMANDE I
EQUMENIAKYRKAN
Måndag
14.30 Sy- och s ckcafé - Start 1 feb
18.00 Skaparverkstad (vissa veckor)
18.30 Bönesamling

FEBRUARI
Söndag 7
11.00 Gudstjänst med naƩvard
P-O Sveder Renklint, Gemenskap

Söndag 20
11.00 Palmsöndagsgudstjänst
Jonas Lund, S na Olsson och
Karin Michold

Söndag 15
11.00 Gudstjänst
Linda Alexandersson, Hanna Wessbo

Tisdag
11.00 Bibelläsning och bön
18.00 Scout

Söndag 14
11.00 Gudstjänst
Linda Alexandersson, Filipino Choir

Torsdag 24
18.00 Getsemanestund med naƩvard
P-O Sveder Renklint

Söndag 22
11.00 Gudstjänst
P-O Sveder Renklint, Elisabeth
Henriksson

Söndag 21
11.00 Equmeniagudstjänst
Linda Alexandersson, Smulorna, ungdomar

Fredag 25
11.00 Långfredagsgudstjänst
Joseph Davis, Sven Hermansson, Per-Erik
Andersson, Ulf Pehrsson

Söndag 29
11.00 Gudstjänst
Linda Alexandersson, ungdomar

Onsdag
10.30 Fika
11.00 Onsdagsträﬀ
14.00 RPG möts i någon av stadens
kyrkor första onsdagen i månaden
18.00 Barnkören Smulorna
19.00 Vuxenkören Gemenskap

Lördag 27
15.00-17.00 AŌernoon Tea
Söndag 28
11.00 Gudstjänst
Ragnar Gustafsson, Torbjörn Svahn, Ellinor
Wiman
MARS
Söndag 6
11.00 Gudstjänst med naƩvard
P-O Sveder Renklint, Roland Algesten
Söndag 13
11.00 Gudstjänst
P-O Sveder Renklint, Gustav Bäckström med
vänner. Insamling ll pastors– och diakonutbildning.
18.00 Konsert
Historien om Erik Jansons cembalobygge.
Lisbeth Vecchi, Anna Wallin,
Ann-Helen Lindskog, Inger Kullgren
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Söndag 27
11.00 Påskdagsgudstjänst
P-O Sveder Renklint, Con Anima
APRIL
1-3 april
Ekumenisk helg med gudstjänster fredag
och lördag 19.00, och söndag 11.00 i Equmeniakyrkan. Mats Backholm, ekumenisk kör.
Söndag 10
11.00 Gudstjänst
Linda Alexandersson, musikrådet
Söndag 17
11.00 Gudstjänst
Joseph Davis, Nisse Liljedahl
Söndag 24
11.00 Gudstjänst
P-O Sveder Renklint, Old Boys Singers
Lördag 30
19.30 Valborgsmässofirande på Björknäs
Smulorna, manskör, vårtal
Equmeniakyrkan Arvika

I samband med gudstjänsten 11.00 har vi
allƟd söndagsƟmmen för barnen.
ONSDAGSTRÄFFEN
Servering från 10.30, program kl. 11.00
10 feb P-O Sveder Renklint: Mission i Kina
16 feb Sven Årnäs (känd fr TV4)
24 feb Sånger du minns med Ulrika
Gustafsson och Sofia Erlandsson
9 mars Lennart Bryntesson: Mina resor,
bl a ll Nordkorea
16 mars Åke Persson: Om Emil Gustafsson
23 mars Sofie och Emanuel Reinholdsson
sjunger och spelar
13 apr Prästen Mia Brodin
20 apr Hultman, Frykman & C:o
27 apr “Märkliga möten under e långt liv”
Lars Kästel
11 maj Olle Jansson och Tryggve Lorentzon
18 maj Jan-Olof Karlsson: Om sanningen
och Guds kärlek
25 maj Brunskepôjkera
22 juni På Björknäs kl 15, Urban Andersson
Equmeniakyrkan Arvika

Torsdag
15.30 Konfirma onsläsning
Fredag
18.00 Livets bröd - mat och bibelstudium
för ungdomar
19.00 Tonår
Söndag
11.00 Gudstjänst
11.00 Söndags mmen
För mer info besök
www.equmeniakyrkanarvika.se
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Varför församling?

Elisabeth Johannesson
medlem i församlingen sedan 1991

Astrid Ahlén
medlem i församlingen sedan 1963
För mig är söndagsgudstjänsterna höjdpunkten. A få si a och
lyssna ll vacker sång, barnrutan med alla goa ungar och våra härliga pastorer och ungdomsledaren Joseph som ger oss god färdkost
för veckan som kommer. Man behöver ständigt ”påfyllning”.
En särskild glädje känner jag när många nyanlända vänner kommer och tålmodigt si er och
lyssnar utan a kanske förstå så mycket av vad som sägs, men som ändå verkar trivas. En
stor glädje och förmån a de hi at ll vår kyrka. Gemenskapen vid kaﬀeborden har också
stor betydelse.

Församlingen betyder mycket för mig. Vi har något väldigt vik gt
gemensamt, nämligen vår tro. I församlingen kan jag få stöd för
min tro, men också ställa frågor och ifrågasä a. Vi är bara vanliga
människor med fel och brister, men kärleken från Gud återspeglas i
gemenskapen och omsorgen om varandra. Till kyrkan kan jag komma
både lä a och svåra dagar.
Jag upplever det som en stor llgång a vi är en brokig skara på många sä , bl.a åldersmässigt och kulturellt. Vi får mötas med respekt för varandra i tron på Gud, som vill oss alla väl.

Ella Liljedahl
Josef Habtemichael

medlem i församlingen sedan 2015

medlem i församlingen sedan 2013
När jag, mina bröder och mamma kom ll Sverige var min pappa
kvar i Eritrea. Under den den var det väldigt vik gt för oss a
kunna komma ll kyrkan och be. Församlingen var också e stort
stöd för oss under den den. Nu har jag blivit van vid a det är hit jag
går för a lära mig mer om Gud. Det blir som med mat, man behöver mer
näring hela den.
En sak som jag tycker är bra med den här församlingen är a vi fa ar beslut llsammans,
a det är demokra . Sen uppska ar jag också a alla hjälps åt a be om det är någon som
har det svårt.

Jag tycker a det är väldigt skönt a ha en församling för a
det blir som en extra bekrä else: du är aldrig ensam. Oavse
om du tvivlar eller har det svårt så finns det massvis av underbara
människor där för a backa upp dig. Jag tycker a en sak som är väldigt
bra med vår församling är a det är så oerhört lä a umgås mellan generaonerna. Varje söndag så stannar man och småpratar med de äldre, sam digt som man är
på väg a sä a sig och fika med sina jämnåriga. Det är en väldigt härlig känsla.

Rimon Alsheikh
John Gustafson

medlem i församlingen sedan 2014

medlem i församlingen sedan 1942
Jag har funnits med i den här församlingen sedan jag var barn
så jag kan bidra med e perspek v på så där å o år. Jag har svårt
a tänka mig e liv som ”privatkristen”. Man behöver gemenskapen
med andra kristna både i den större församlingsgemenskapen men
också gärna i en mindre grupp, som en sånggrupp, studiegrupp eller
bönegrupp. Är det något jag skulle vilja ly a fram när det gäller vår församling så är det
a vi har och all d har ha väldigt bra barn- och ungdomsledare och duk ga predikanter i
församlingen i Arvika.
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Jag är glad a det finns söndagsskola i Equmeniakyrkan, och a
mina barn trivs där. De börjar fråga redan på fredag när de kommer
hem från skolan och förskolan hur långt det är kvar lls vi ska åka ll
kyrkan. Lärarna i söndagskolan har många bra idéer och barnen har
roligt och lär sig mycket där.
Som kristen kan man tacka och be ll Gud när som helst och var som helst. Men det är också
bra a få mötas llsammans med andra kristna i bön och gudstjänst. För mig spelar det
ingen roll om man är ortodox, katolik eller protestant. Vi tror alla på Jesus.

Equmeniakyrkan Arvika
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