
 
 

Tankar inför Fjortonde söndagen efter 
 

Trefaldighet 
  

"Enheten i Kristus" 
Bilden i detta Veckobrev är en så kallad Ichthys fisk. Enligt traditionen var den de första 

kristnas hemliga tecken för att visa att de hörde ihop. Den ene ritade halva fisken – om den 
andre ritade färdigt symbolen visste de att de delade tron på Kristus. 

På grekiska bildar första bokstäverna i ordet ”Jesus Kristus, Guds son, Frälsaren. 
I = Iesos, CH = Christos, T = Theos, HY = Hyios, S= Soter 

Ichtyhs betyder fisk. 
”Jag tycker inte alltid som du”. Den erfarenheten delar vi med varandra. Enighet och enhet är 

inte alltid samma sak. Vi kan vara oeniga om en hel del och ändå vara enade i Kristus.  
Enheten i Kristus handlar om brustenhetens och sprickornas enhet. Tydligast möter vi en 

sådan gemenskap i nattvardsmåltiden. Det brutna brödet blir symbolen för enhet i oenighetens 
tillvaro. ”Så är vi fast många, en enda kropp”. 

 
Söndag 22 september 
11.00 GUDSTJÄNST 

”Enheten i Kristus” 
Predikan: Solveig Högberg 

Gudstjänstledare: Sune Fahlgren 
Musik: Johan Wallin 

  
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

DET HÄNDER I VECKAN 
  

Torsdag 19 september 
13.00 DAGTRÄFF 

Tema: ”Till jordens yttersta gräns” 
Servering, gemenskap, samtal 

Ansvarig: Solveig Högberg, 070 660 16 29 
 

Tisdag 24 september 
17.30 KÖRÖVNING 

Ansvarig: Rut Segerberg 070 774 14 61 



 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

HEMGRUPPER 
Under hösten inbjuds du att delta i en Hemgrupp för att studera Apostlagärningarna och 

boken ”Till jordens yttersta gräns”. 
Den första gruppen börjar på söndag. Anmäl dig till den grupp som passar dig. 

Grupperna träffas på olika tider, du väljer den grupp och tid som passar dig. Grupperna 
kommer att träffas tre gånger under hösten. Ta gärna med dig vänner och bekanta! 

Det finns en anmälningslista i kyrkan, men du kan också maila 
solveig.m.hogberg@gmail.com och meddela vilken grupp du vill delta i. 

Ingegärd Björk Torsdagar 13.00 med start 26 september, Snoilskyvägen 34 på Kungsholmen, 
Johanna och Jonatan Hedin, Torsdagar 18.30 med start 26 september, Åsögatan 107 på Söder, 

Gunnil Korswing Onsdagar 18.00 med start 2 oktober, Rådmansgatan 69 i Vasastan, Sune 
Fahlgren, Söndagar 17.00 med start 22 september, Bergslagsvägen 19 i Bromma, Daniel 

Ardabili-Farsh (tid meddelas senare) Erik Segersällsväg 12 i Hägersten. 
 

KYRKOAVGIFT 
Kyrkoavgiften är 1% av din årliga inkomst. Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis 

efter ditt medgivande. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att ge din gåva på 
detta sätt. 

Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till församlingen och samtidigt hjälpa andra församlingar.   
68% går direkt till den församling som du själv väljer, 19% går till församlingsutveckling och 

stöd till församlingar med särskilda behov, 10% går till pionjärsatsningar, resterande 3% är 
kostnader för att administrera kyrkoavgiften. 

Du kan gå in på Equmeniakyrkans hemsida, www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften och med 
hjälp av Bank-ID anmäla dig, du kan också göra din anmälan på blankett som finns i kyrkan. 

Anmälan ska göras senast 31 oktober. 

  

 


