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EN KYRKA FÖR
BYGDEN, SAMHÄLLET OCH SKAPELSEN
Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga vill
vara en kyrka för hela bygden, från livets
början till livets slut. En plats för gemenskap med Gud och varandra.
Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga är en
församling/kyrka vars uppgift är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens
tjänst bland människor. Församlingen vill
värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i
samhället, bidra till utjämning av världens
resurser, verka för fred och försoning samt
ta ansvar för att förvalta Guds skapelse.

FÖRSAMLINGEN

Församlingen vill finnas med vid speciella
högtider i livet, till exempel vid:
Barnvälsignelse – ett alternativ när man
senare vill låta barnet själv avgöra om/när
det ska döpas.
Dop – en möjlighet som erbjuds för både
barn och vuxna.
Konfirmation – för ungdomar i femtonårsåldern, med undervisning i bibelkunskap, livsfrågor och identitet.
Vigsel – för dem som vill ge löften för
livet.
Begravning – vid livets slut.
Medlem i församlingen blir man genom
att bekänna sin tro på Jesus Kristus. Inför
medlemsintagningen har man ett samtal
med pastorn. Medlemmarna är till för att
komplettera och stötta varandra och samtidigt dela ansvaret för det lokala arbetet
och uppdraget att sprida tron vidare.

GUDSTJÄNST

Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv.
Här möter vi Gud, samtidigt som vi får
möta varandra oavsett ålder och livssituation. Gudstjänst firas söndagar klockan
10. Vi lyssnar till Bibelns ord som predikas,
sjunger sånger och ber. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen vid fikaborden.

HISTORIK

År 1877 bildades Asklanda-Ornunga
Missionsförsamling. Samma år byggdes
första samlingslokalen. Först predikades
bibelordet av församlingsmedlemmar
eller tillresta predikanter. Församlingen
växte genom väckelsemöten och mötesserier. Församlingen omfattar Asklanda,
Kvinnestad, Landa och Ornunga socknar.
Grunden till dagens kyrkolokal byggdes
1936. Den har sedan dess byggts om
och till. 2016 gjordes en omfattande
renovering med viss tillbyggnad. Sedan
2016 heter församlingen Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och har cirka 220
medlemmar.

VERKSAMHET

Församlingen har regelbunden verksamhet såsom gudstjänster, sång och musik,
bönesamlingar, tisdagscafé, bibelstudier
och stickcafé. Samarbete sker med de
lokala församlingarna Svenska kyrkan och
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS).

ANSTÄLLDA

Församlingen har anställd personal i två
olika former, pastor och ungdomsledare.
Ungdomsledaren är inriktad på aktiviteter
och kontakter med barn och ungdomar
samt stötta Equmenias ledare. Pastorns
uppgifter består av att finnas som stöd
i samhälle och församling, leda församlingslivet utifrån Guds kallelse, ha personliga samtal och predika Guds ord. Pastor
har tystnadsplikt och ger tystnadslöfte om
sådant som anförtros i bikt eller enskilt
samtal.

STYRELSEN

Arbetet i församlingen organiseras av en
vald styrelse som delegerar uppgifter. Styrelsen har 11 ledamöter som tillsammans
med församlingen beslutar om verksamheten i församlingen. Arbetet fördelas på
olika utskott.

VÄNFÖRSAMLING I KONGO KINSHASA
Genom åren har församlingen haft nära
relation till Kongo Kinshasa. Först genom
missionärer som har tjänstgjort där.
Numera har vi en vänförsamling i byn
Kinkenge. Med församlingen där finns en
överenskommelse att:
* stärka det ömsesidiga uppdraget för
evangelisation
* dela erfarenheter
* lära känna varandra och öka förståelsen
för varandras livsvillkor
*relationen ska präglas av samråd, genom
information och samtal
*engagera våra barn och ungdomar i
vänförsamlingsarbetet.
Vi har en gemensam bönekalender där vi
ber för ett gemensamt ämne varje vecka.

Några från vår församling har haft möjligheten att åka till Kinkenge och hälsa
på. Där på landsbygden driver den lokala
församlingen både skolor och sjukhus.
Pastorn från Kinkenge var på besök 2015.
Han fick se kyrkans arbete i AsklandaOrnunga, kommunens skolor, besöka
företag och uppleva några turistmål i
Västra Götaland.

EQUMENIA
Equmenia är en fristående barn-och ungdomsförening som leds av ett ungdomsråd. Ungdomsledare finns som är anställd
av församlingen. Utöver anställd ungdomsledare finns många ideella ledare.
Antal medlemmar är cirka 120.
Medlem i Equmenia blir man genom att
delta i aktiviteter och betala medlemsavgift.

Söndax
För barn 4-12 år, samlas varannan söndag
under gudstjänsttid för att lära mer om
bibeln.
Scout
Friluftsaktivitet för barn och ungdomar
10-18 år, träffas ute varannan onsdag för
att lära mer om Gud, världen och naturen.
Café Upp&Ner
Tonårscafé på fredagar för ungdomar över
13 år med någon kul aktivitet och andakt.
Kiosk finns där man kan köpa godis.
Unga Vuxna
Samlingsplats några gånger per termin
för personer som går åk 2 på gymnasiet
eller är äldre. En träff med lovsång, föredrag, samtal och mat.
Läger
Flera aktiviteter för barn och ungdomar
sker i lägerform där man träffas flera
dagar i rad. Där finns tillfällen att leka och
sjunga, lära känna varandra och Gud.

KONTAKT

Telefon: 0322-661073
Telefon pastor 070-6424320

PROGRAM

Aktuellt program finns på vår hemsida
asklanda-ornunga.se och i ett programblad som delas ut fyra gånger per år.

LOKALER

Kyrkan har fina lokaler med bland annat
en rymlig serveringsdel och ett modernt
kök. Lokalerna är handikappanpassade
och är möjliga att hyra

Välkommen att gästa eller vara en del av
Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga
– en kyrka för hela livet!

asklanda-ornunga.se

