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Högagatan 3, 
Brålanda

Frändefors Equmeniakyrka 
Sågaregatan 2, 
Frändefors

Gestad Missionshus 
Gestad

Rörviksgården

073 - 364 33 00

Bokning 
Gunilla Karlsson
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bokning@rorviksgarden.se
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facebook.com/sodradal

@equmeniakyrkansodradal 

www.equmeniakyrkansodradal.se

Equmeniakyrkan Södra Dal



Även 2023 så planerar vi söndag-
skola, 

Datum 
29 januari, Brålanda
12 februari, Brålanda
12 mars, Frändefors
9 april (påskdagen), Brålanda
16 april, Brålanda

SÖNDAGSKOLA

2023
Hej!

Vi har tagit farväl av 2022 och gått 
in i 2023. 

Vår värld och vårt land brottas med 
komplicerade problem. Så gott att 
vi får lägga det i Guds hand och få 
lita på att han finns med och har 
kontroll som han lovat. 

I det dagliga mötet med Jesus och 
den Helige Anden i bibelordet, 
bönen och sången, enskilt eller 

tillsammans har vi en trygg grund 
och ett framtidshopp att vara 
församling. Mycket praktiska och 
teoretiska göromål finns där var och 
ens kunnande kommer väl till pass 
– olika delar i Jesus Kristi kropp.  

Vår önskan som kyrka är att vara: 
En kyrka för hela livet - där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar mej, 
dej och världen. 

 Marianne Karlsson 

SÖNDAGSKOLA

7-10 APRIL

25 FEBRUARI

12 FEBRUARI

23 APRIL

KL 09:00 - BRÅLANDA 

KL 11:00 - BRÅLANDA 

PÅSK

FRUKOSTTRÄFF

SÅNGGUDSTJÄNST

HENRIK OLSSON

I Påsk så har vi flera gudtjänster 
både i Frändefors och Brålanda. 
Läs mer om tiderna för påsken 
längre in i bladet.

Varmt välkommen på frukostträff 
med Lena Junholm .

Missa inte sånggudstjänst med 
Kjell och Gunilla Lindstedt. 

Kollekt till Barnmissionen

Vi välkommnar pastor Henrik 
Olsson som har rötterna i Dals 
Ed med idag arbetar som pastor i 
Stenungsund och Lindomme.

KL 11:00 - FRÄNDEFORS

30 APRIL

KL 19:00 RÖRVIKSGÅRDENVALBORG

Kom och fira valborg nere på 
Rörviksgården. Det blir vårtal 
undergållning.



Åtskilliga lakan har de förvandlat 
till förband som sänds till Kon-
go-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.
Även babypaket med stickade/vir-
kade tröjor, filtar, bodys, tygblöjor, 
frottéhandduk, tvål och fyra säker-
hetsnålar iordningställer och packar 
de i bananlådor. Dessa fraktar de 
sedan till depån som nu är i Jönkö-
ping.

Tack vara trogna medarbetare i för-
samlingarna i Sverige med förbands-
material och babypaket kan även 
vi i Brålanda bistå med material för 
hälso- och sjukvården.
 -Vi började 1995, vi fick reda på att 
det fanns ett behov och en möjlig-
het att vi kunde bidra praktiskt med 
missionsarbetet som vårt samfund 
bedriver, berättar Gudrun Larsson 
som var en av initiativtagarna.

Vi har träffats var 14:de dag med up-
pehåll över sommaren och haft det 
trevligt, fikat, haft andakt samtidigt 
som vi gjort något viktigt. En gång 

hade vi utställning på biblioteket 
och det bidrog till att flera nya kom 
med. När vi lämnat lådorna, cirka 
15 per år, har vi vid några tillfällen 
passat på att göra utflykter. Jätte-
många trevliga resor har vi haft. 
Året brukar avslutas med julfest.

Vill du vara med i denna gemen-
skap och samtidigt bidra till detta 
internationella arbete? Vi träffas 
torsdagar jämn vecka kl. 15 – 17 i 
Equmeniakyrkan Brålanda, från 26 
januari.

Välkommen med!

Kongogruppen
Jag hörde en berättelse om den så 
kallade ”Redwood-skogen” att där 
finns världens största
träd. ”Skogens jätte”. När Christof-
fer Columbus kom till Amerika var 
träden endast en liten
planta som sedan växte och blev 
större än alla andra träd. Forskare 
hävdar att man i
stammen på varje träd mer eller 
mindre kan avläsa ett träds livshis-
toria. När nu ett av dessa
väldiga träd låg på marken kunde 
man genom att studera ”livsringar-
na” upptäcka att trädet
hade utsatts för åsknedslag, torka, 
svåra regnperioder, en skogsbrand 
och mycket mera.
Trädet hade dock överlevt varje 
påfrestning.
Men en dag blev det attackerat av 
en här skalbaggar. Dessa små kryp 
lyckades äta sig in i
barken och trädet för att på det sät-
tet undergräva trädets inre styrka. 
Och trädets fall gick
inte att hindra.

Samma träd som hade stått pall och 
besegrat de stora konfrontationerna 
men föll till föga
för de små skalbaggarna. Visst fung-
erar vi människor många gånger 
som ”Skogens jätte” då
vi klarar de stora kriserna men tap-
par lugnet för livets ”småkryp”. Det 
är inte alltid det stora
berget som sliter ut mig men ofta 
den lilla stenen i skon. Jag gör väl i 
att motivera mig själv
idag att inte tappa huvudet för små-
saker. Livet är för kort för att vara 
smått

Allt gott
Bosse

Bosse Arwedahl
PA S T O R

Småsaker



Kalendariet

Datum När Ort Predikant  

15/1 kl. 11.00 Frändefors  Bosse Arwedahl

22/1. kl. 11.00 Brålanda Sigward Karlsson

29/1  kl. 11.00  Brålanda  Bosse Arwedahl

5/2 kl. 11.00  Frändefors Bosse Arwedahl

12/2 kl. 11.00  Brålanda  Sånggudstjänst med Kjell och Gunilla  

   Lindstedt. Kollekt till Barnmissionen

19/2  kl. 11.00 Brålanda Bosse Arwedahl

25/2 kl. 09:00 Brålanda Frukostträff med Lena Junholm

26/2 kl. 11.00  Frändefors  Sigward Karlsson

5/3 kl.11.00  Brålanda  Sjukhuspastor Lars Johansson och 

   Benny Ruus. Kollekt till Sjukhuskyrkan

12/3 kl. 11.00 Frändefors Bosse Arwedahl

19/3 kl. 16.00  Brålanda Ekumenisk gudstjänst i 

   Brålandabygdens församlingshem.

25/3 kl. 16:00 Frändefors Församlingens årsmöte

26/3 kl. 11.00 Brålanda  Församlingens Årshögtid Bosse 

Januari

Februari

= Söndagskola  

Mars

Vi sammar med bilda i några av våra aktiviteter.  

Datum När Ort Predikant
16/4 kl. 11.00  Brålanda  Vrene Persson, Bosse Arwedahl

23/4 kl. 11.00  Frändefors  Henrik Olsson

23/4 kl. 16:00 Brålanda Ekumeniska gudstjänst i Eq-kyrkan 

30/4  kl. 19:00    Rörviksgården Valborgsfirande med 

   Erica Wendt, Bosse Arwedahl

Påsken

April
Helgfri måndag till 
fredag kl 18 Gemensam 
bön utanför pastorsex-
peditionen eller en-
trén Equmeniakyrkan 
Brålanda

Längfredagen 

7/4 - kl. 11.00 Brålanda Nattvardsgudstjänst i Brålanda Bosse

Påskdagen 
9/4 - kl. 11.00 Brålanda Bosse Arwedahl

Annandag påsk 
10/4 - kl. 11.00 Frändefors Ekumenisk gudstjänst med 

   Daniel Westin, Emma Davidssson 

   och Kyrkokören, Bosse Arwedahl

Datum När Ort Predikant
1/4  kl. 10-14 Frändefors  Årlig Basar 

2/4  kl. 11.00 Frändefors  Bosse Arwedahl

Kongogruppen star-

tar 26 januari kl. 15.00 

sedan  fortsätter  den 

varannan torsdag/ 

vecka (Jämn vecka)

25 januari startar vi Elva 
kaffe i kyrka (Varannan 

onsdag jämn vecka)

1 februari börjar vi läsa 

Paulus brev till Filippi 

kl. 18.30 i Brålanda 

(Därefter varannan 

onsdag/ojämn vecka.


