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s.4 ”I huvudet på en tonåring” 
Mia Börjesson föreläser i  
Ansgars vardagsrum

s. 5 Gospel celebration:  
Put a little love in your heart 
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TORSDAG 9 APRIL
19.00 Getsemanestund. En stilla natt-
vardsandakt på skärtorsdagen med Andreas 
Löwkvist. Musik: Sigge Olsson och Anita 
Öhrman Eriksson. 

FREDAG 10 APRIL
11.00 Gudstjänst på långfredagen.  
Emelie Gunnarsson predikar och Andreas 
Löwkvist leder gudstjänsten.  
Musik: Mats Hedfors. 

SÖNDAG 12 APRIL
11.00 Gudstjänst på påskdagen.  
Ulf Schöier predikar och Bengt Sandqvist  
leder gudstjänsten. Musikkåren spelar.  
Miniventyret för barn 4-14 år. Kyrkfika.

PÅSKEN I ANSGARSKYRKAN
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Förvirring och rädsla 
Vilket snöpligt slut på Gudsrikets 
stora äventyr. Petrus förnekar. Judas 
förråder. Lärjungarna flyr för sina liv. 
Vännerna står på avstånd. Bara några 
få sörjande finns vid korset. 

Då, när Jesus mor Maria är ensam 
visar sig de hemliga lärjungarna Niko-
demos och Josef av Arimataia. Båda 
var medlemmar av judarnas råd.  

Nikodemos är intellektuell. 
Han kom inte till Jesus som andra 
människor. Han kom på natten och 
samtalet blev ett möte mellan tro och 
vetande. 

Josef av Arimataia är rik. Av rädsla 
för sin karriär var han lärjunge "fast i 
hemlighet" som Johannes skriver. Han 
köper Jesu grav och såg till att Jesus 
fick en riktig begravning. 

När förvirringen är total, när lär-
jungarna flyr, när Petrus förnekar, då 
träder två hemliga lärjungar fram. De 
lindar Jesus kropp och lägger honom i 
graven. 
 

Tro börjar med erfarenhet 
Tro handlar inte i första hand om 
bevis. Tro handlar om erfarenhet. Tro 
handlar om personliga möten. För 
Maria Magdalena växer förvirring 

och rädsla till tro när hon känner igen 
Jesus. Maria, en kvinna som ingen i 
dåtidens samhälle räknade med, men 
Jesus ger henne uppdraget att berätta.  

Apostlarna fick flera personliga mö-
ten med Jesus senare. De behövde tid 
på sig för att kunna tro. För dem var 
det nödvändigt att få vara med Jesus 
och samtala för att bli trygga i sin tro 
på att Jesus lever. De fick uppdraget att 
berätta. 

Att komma till tro är en process. 
Om det var omtumlande och förvir-
rande för människorna runt Jesus är 
det väl inte så underligt om människor 
idag behöver tid på sig för att kunna 
tro. 

Som kyrka utmanas vi idag att skapa 
och delta i mötesplatser, där det ärliga 
berättandet ger förutsättningar för det 
ärliga samtalet. Mötesplatser som ger 
människor tid att fråga, söka, tvivla, 
längta och växa i tro och tillit. 

Som kyrka utmanas vi idag att leva 
trovärdiga liv, som kanske gör att 
människor frågar: Varför gör du det 
här? Och vi får tillfälle att säga: Jag är 
kristen. 

Påsken - från förvirring till tro 
Påskdagen visar att det inte är lätt att tro! Inte ens  

för människorna nära Jesus!  Maria Magdalena trodde att gra-
ven var plundrad! Det tog tid innan apostlarna trodde. 

Text: Bengt Sandqvist 
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Ansgars vardagsrum:  
I huvudet på en tonåring  
- föreläsning med Mia Börjesson. 

Torsdag 16 april 19.00. Fika finns att 
köpa från 18.30. Fri entré. 

Kvällen börjar med en föreläsning, ca 
45 minuter. Därefter blir det en kort 
fikapaus. Sedan fortsätter kvällen med 
ett samtal mellan Mia Börjesson och 
kvällens värd Andreas Löwkvist. Då finns 
det möjlighet att ställa frågor. 

Hur kan vi som är vuxna vara 
med och bygga ett gott själv-
förtroende hos våra unga? 
Vilka livsvillkor har tonåringar 
2020? Det är några av de frå-
gor Mia Börjesson kan ge svar 
på i föreläsningen ”I huvudet 
på en tonåring” i Ansgars 
vardagsrum torsdag 16 april 
19.00. 

Mia Börjesson är socionom, 
coach och psykoterapeut och har 
lång erfarenhet av arbete med 
ungdomar. Mia förklarar på ett 
lättförståeligt och humoristiskt 
sätt som är lätt att känna igen 
sig i och som får en att tänka till. 

I föreläsningen kommer Mia 
Börjesson bland annat lyfta 
fram olika fördelar med att vara 
tonårsförälder i just den tid som 
vi befinner oss i men också vilka 
svårigheter som kan finnas. Att 
skapa ett gott självförtroende 
och en god självkänsla hos de 
unga som gör att de kan klara li-
vets påfrestningar och hinder är 
nog något som de flesta föräldrar 
önskar ge sina barn, men hur 
gör man? 

I HUVUDET PÅ 
EN TONÅRING
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”Put a little 
LOVE in your 

heart ”
Aaseome gospel under ledning av Karin E Aase.  

Välkommen till en härlig kväll fylld med gospel i sång och ord där 
du både får lyssna till och sjunga med i den medryckande musiken! 
Diakon Hanna Czitrom är kvällens värd och delar sina tankar om hur 
vi kan fylla våra hjärtan med kärlek. Fri entré. 

Gästkör: Högskolekyrkans kör KårenKören  
Husband: Piano: Andreas Hemström Keys: Jonathan Alfredsson 
Bas: Oscar Mattsson Trummor: Hugo Marthinussen. 

GOSPEL
CELEBRATION

SÖNDAG 
19 APRIL 

18.00 

FRI ENTRÉ.

Foto: Andreas Ferngren
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Lördagen den 7 mars bjöd Cantabile 
på konsert. Vi samlades redan klock-
an 10 och hade fem timmar köröv-
ning. Vi hade på detta sätt möjlighet 
att öva på hur man förmedlar musi-
ken och Maria Wessman hjälpte bl.a 
oss att placera oss i kören. Det kan 
låta som en liten detalj, men det är 
viktigt för att alla olika röster ska 
klinga bra tillsammans. 

Väckelsesång & älskade psalmer
Själva konserten började namnet till 
trots inte så stilla. Väckelsesångerna 
O hur saligt att få vandra och Hallelu-
ja sjung om Jesus klingade och delvis 
med flygel och orgel samtidigt. Under 
den närmaste dryga timmen sjöng vi 
med och för publiken. Saliga visshet, 
Blott en dag, En liten stund med 
Jesus, Långt bortom rymder vida, O 
sällhet stor, Gud som haver barnen 
kär mfl rymdes i programmet. Bengt 
Sandqvist höll i en andakt. Anette 
Hallqvist sjöng om den stora trofast-
heten, Helen Danlöv solo i melodin 

som fick ge namn åt kvällen och Erik 
Olssons tenor tog sig nog ända till Sta-
den i ljus. Mattias Schöier förgyllde 
flera låtar med sin härliga flöjtklang. 
Cello (Isak Alsterlund) till Dagen är 
nära var ett klart lyft. 

Många musikaliska förmågor
Vi har många musikaliska förmågor 
i församlingen och när det gäller 
körsång så är vi oerhört tacksamma 
att vi kan samlas i Cantabile och få ha 
en sådan kompetent ledare i Ingela 
Johnsdotter Omnell. Att hon också 
mer än väl vet hur man ska hantera 
en flygel är en välsignelse. Hon hade 
dessutom arrangerat fyra av låtarna 
vi sjöng. En annan välsignelse är all 
respons vi får. Det var flera som var 
rörda till tårar. Det är viktigt att testa 
nya saker och ny musik, men det är 
också viktigt att bevara den gamla 
sångskatten vi har i frikyrkan. 

Text: Monica Bertram

Stilla sköna aftontimma
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Scouterna fylls på i snabbare takt 
än vad ledargruppen gör och det 
är kö till våra spårarscouter. 

För att få ihop kvällarna med de 
ledarresurser vi har träffas nu alla 
patruller på tisdagskvällar i Ansgars- 
gården. Det är väldigt roligt att det 
finns ett stort intresse för scouter-
na och att många barn vill komma 
till vår verksamhet. För att kunna 
välkomna alla letar vi med ljus och 
lykta efter fler som vill hjälpa till som 
scoutledare. Är det dig vi letar efter?  

Föräldrakväll

Den 28 februari bjöd vi in alla scout-
föräldrar till en föräldrakväll där vi 
berättade om vad vi gör på scouterna 
och lät föräldrarna prova-på att vara 
scoutledare genom att hjälpa till på 
olika sätt. Hela "Glädjen"* fylldes av 
våra trevliga scoutföräldrar som fick 
information om scoutverksamheten 
under tiden som scouter och ledare 
fixade det sista med spårningen som 
föräldrarna skulle få gå. 

Scouterna hade förberett kontroller 
som de själva höll i. Det var allt ifrån 

att elda av ett snöre, prova på mör-
kersmyg, lära sig spårtecken, testa 
en bana, utforska sina olika sinnen, 
chiffer, sjukvård och en presentation 
om varför man ska vara scout.

Kvällen avrundades i "Fantasin"* med 
alla scouter och föräldrar. En väldigt 
trevlig och givande kväll! Vi hade 
glädjen att få napp på några ledare 
denna kväll, men vi behöver fort- 
farande fler vuxna i vår scoutverk-
samhet för att kunna ta emot de som 
vill komma hit till kyrkan och vara 
med i vår scoutkår.

Scoutkåren firar 90 år 

2021 händer det något mycket roligt 
för vår scoutkår. Vi firar 90 år! Hur 
vi ska fira är inte bestämt än, men vi 
hoppas att det är många som vill fira 
med oss när det är dags! 

Många glada hälsningar från  
VASK genom Karin Wolff

Vill du bli scoutledare? Tveka inte att prata 
med kårchef Karin Wolff! Ring eller skicka ett 
sms till 070-27 47 15. 

Som ledare får du vara en viktig förebild för 
barn och unga. Det behövs inga förkunska-
per och det finns ingen övre åldersgräns. 

*Glädjen och fantasin är två av  
rummen i Ansgarsgården. 

Scoutledare sökes
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KALENDARIUM VÅREN20

MARS
SÖNDAG 22 MARS 
11.00 Musikgudstjänst: Vi väntar och bär. 
Tomas Boström predikar och sjunger 
tillsammans med Cantabile och Ingela 
Johnsdotter Omnell. Monica Bertram 
leder gudstjänsten. Äventyret för barn 
4-14 år med Äventyrslunch. 

INSTÄLLT Ansgars vardagsrum: Härs-
kartekniker och normaliseringsprocess. 
Med Emma Gembäck och Rigmor Robért. 
Föreläsningen flyttas fram, håll utkik  
efter information om nytt datum. 

MÅNDAG 23 MARS
Språk i Centrum. Tillfälligt uppehåll. 
19.00 Måndagsträffen ”Med tåg till 
Venedig”. Gäst: Per Olof och Lisbeth Kohls

TISDAG 24 MARS
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. Öppen 
samling för alla som vill vara med & be.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

ONSDAG 25 MARS
RPG Västerås. Tillfälligt uppehåll. Vi 
hjälper samhället att stoppa spridningen av 
coronaviruset. Vi hoppas kunna starta igen 
efter påsk. Nytt besked i påskveckan. 

TORSDAG 26 MARS
18.00 Beta. Samtal om livet och Gud.  
Kontakta Emelie Gunnarsson, 021-14 07 
11 om du vill vara med i en grupp. 

FREDAG 27 MARS
19.00 Tonår. Aktiviteter varje fredag. 

SÖNDAG 29 MARS 
11.00 Gudstjänst för alla åldrar med 
scoutinvigning. Linnéa Hjelmstedt och 
Hanna Czitrom medverkar. 
18.00 Vårkonsert med Västerås  
kammarkör. Fredrik Winberg dirigent. 

MÅNDAG 30 MARS
Språk i Centrum. Tillfälligt uppehåll. 
19.00 Måndagsträffen arbetar för Kongo.

TISDAG 31 MARS
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet.
18.00 Stickcafé.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

APRIL
ONSDAG 1 APRIL
RPG Västerås. Tillfälligt uppehåll.

TORSDAG 2 APRIL
18.00 Verksamhetsråd med planering av 
höstterminen 2020. Öppen inbjudan till 
alla som representerar en verksamhet.

SÖNDAG 5 APRIL
11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Vägen till 
korset”. Andreas Löwkvist predikar.  
Johan Backman leder gudstjänsten. Sång: 
Per Söderbäck. Musik: Rigmor Rudäng. 
Äventyret för barn 4-14 år. Kyrkfika.

MÅNDAG 6 APRIL
Språk i Centrum.Tillfälligt uppehåll.  

Kalendariet kan komma att uppdateras och kompletteras.
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19.00 Måndagsträffen ”Petrus, Tomas,
Judas och Jesus - och vi”. 
Gäst: Ingvar Gustafsson.

TISDAG 7 APRIL
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. 
Påsklov för Sångcompaniet. 
Påsklov för scouterna
17.30 Gamma. Samtal om livet och Gud.  
Kontakta Emelie Gunnarsson, 021-14 07 11 
om du vill vara med i en grupp. 

ONSDAG 8 APRIL
RPG Västerås. Tillfälligt uppehåll. 

TORSDAG 9 APRIL
17.30 Beta.
19.00 Getsemanestund. En stilla 
nattvardsandakt på skärtorsdagen med 
Andreas Löwkvist. Musik: Sigge Olsson och 
Anita Öhrman Eriksson. 

FREDAG 10 APRIL
11.00 Gudstjänst på långfredagen.  
Predikan: Emelie Gunnarsson.  
Gudstjänstledare: Andreas Löwkvist.  
Musik: Mats Hedfors.

SÖNDAG 12 APRIL
11.00 Gudstjänst på påskdagen.  
Ulf Schöier predikar och Bengt Sandqvist 
leder gudstjänsten. Musikkåren spelar.  
Miniäventyret för barn 4-14 år. Kyrkfika.
MÅNDAG 13 APRIL
15.30 Språk i Centrum. 

TISDAG 14 APRIL
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. 
18.00 Stickcafé.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

ONSDAG 15 APRIL
14.00 RPG Västerås.”Musik och teater-

gruppen DraoThea” från Culturen,  
Aros Kulturcentrum underhåller.

TORSDAG 16 APRIL
19.00 Ansgars vardagsrum:  
”I huvudet på en tonåring”. Om hur  
vuxna kan vara med och bygga ett gott 
självförtroende hos unga och om tonår-
ingars livsvillkor 2020. Föreläsning med 
Mia Börjesson. Fika finns att köpa från 
18.30 och i pausen. Fri entré. 

LÖRDAG 18 APRIL
18.00 Konsert med Västerås manskör: 
För kärlekens skull. Kören framför ett 
mycket varierat program. Dirigent: Eva 
Brindbergs Granath. Vid flygeln: Ingela 
Johnsdotter Omnell. Biljetter 150kr på 
www.ticketmaster.se. Barn och unga upp 
till 15 år fri entré. 

SÖNDAG 19 APRIL
11.00 Gudstjänst: Påskens vittnen. 
Ann-Christine Folke predikar. Sång 
av tjejgrupp tillsammans med Ingela 
Johnsdotter Omnell. Per Söderbäck leder 
gudstjänsten. Äventyr för barn 4-14 år. 
Kyrkfika. 

18.00 Gospel celebration: Put a little 
love in your heart. En kväll med gospel i 
både sång och ord där du både får lyssna 
och sjunga med i den medryckande 
musiken! Aaseome gospel sjunger under 
ledning av Karin E Aase. Gästkör: Kåren-
Kören. Piano: Andreas Hemström, Keys: 
Jonathan Alfredsson, Bas: Oscar Mattsson 
Trummor: Hugo Marthinussen. Diakon  
Hanna Czitrom är kvällens värd. Fri entré.

MÅNDAG 20 APRIL
15.30 Språk i Centrum.
19.00 Måndagsträffen  
”Mitt arbete som ungdomsledare”.  
Gäst: Linnéa Hjelmstedt.
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TISDAG 21 APRIL
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. 
17.30 Gamma.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

ONSDAG 22 APRIL
14.00 RPG Västerås ”Hälsan i Väst-
manland”. En livskraft för regional och 
hållbar utveckling. Fredrik Söderqvist 
från Region Västmanland informerar. 
18.30 Regionsamling inför kyrko- 
konferensen. En mötesplats där du får 
möta representanter för kyrkoledningen 
och kyrkostyrelsen inför Kyrkokonferen-
sen i Malmö i maj. Fika. 

SÖNDAG 26 APRIL
11.00 Gudstjänst: Den gode herden. 
Bengt Sandqvist predikar. Sång: Björn 
Folke. Musik: Mats Hedfors. Johan 
Backman leder gudstjänsten. Äventyret 
för barn 4-14 år. Servering efteråt.
Församlingsmöte efter gudstjänsten 
med samtal om angelägna frågor. 
18.00 Vårkonsert med  
Ansgarskyrkans musikkår  
Dirigent: Mikael Nyvelius. Sångsolist: 
Linnéa Bruun. Andakt: Bengt Sandqvist. 
Fri entré. 
18.00 Gudstjänst i Betel Barkarö med 
Andreas Löwkvist & Yvonne Stenström. 

MÅNDAG 27 APRIL
15.30 Språk i Centrum.
19.00 Måndagsträffen arbetar Kongo.
17.30-18.15 Körövning för sångsugna 
barn från 6 år som vill vara med och 
sjunga disneylåtar på Vårkonserten. 
Ingela Johnsdotter Omnell leder kören. 
Anmäl intresse till kontakt@ansgars.se. 
Övning 1 av 2. 

TISDAG 28 APRIL
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. 
18.00 Stickcafé.

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

ONSDAG 29 APRIL
14.00 RPG Västerås ”Ängeln från 
Malmskillnadsgatan” 25 år i tjänst 
för utsatta människor. Elsie Lindkvist 
berättar.

TORSDAG 30 APRIL
Valborgsfirande i Barkarö.  
Ansgarskyrkans musikkår spelar. 

MAJ
FREDAG 1 MAJ
9.00 Städdag på Björnö.

SÖNDAG 3 MAJ
11.00 Gudstjänst: Vägen till livet.  
Andreas Löwkvist predikar. Sång & 
Musik: Eva Brindbergs Granath. Inger 
Ekvall leder gudstjänsten. Nattvard. 
Miniäventyr för barn 4-14 år. Servering 
efteråt.

MÅNDAG 4 MAJ
15.30 Språk i Centrum.
19.00 Måndagsträffen ”Det är Vår!  
Lyrik och sång!” Måndagsträffens  
programkommitté.

TISDAG 5 MAJ
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet.
17.30 Gamma.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 

ONSDAG 6 MAJ
14.00 RPG Västerås ”En salig röra” 
Aktualiteter och tillbakablickar med  
Anders Caringer.

TORSDAG 7 MAJ
18.00 Beta.
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SÖNDAG 10 MAJ
11.00 Gudstjänst: Att växa i tro.  
Bengt Sandqvist predikar. Sång: Char-
lotta Hammar. Musik: Karin Dahlin.  
Avslutning för Äventyret, för barn 4-14 år, 
med lunch. Servering efteråt.

MÅNDAG 11 MAJ
15.30 Språk i Centrum.

TISDAG 12 MAJ
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktsrummet. 
18.00 Stickcafé.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30. 
Terminsavslutning.
17.30-18.15 Körövning för sångsugna 
barn från 6 år som vill vara med och 
sjunga disneylåtar på Vårkonserten. 
Ingela Johnsdotter Omnell leder kören. 
Anmäl intresse till kontakt@ansgars.se. 
Övning 2 av 2. 

ONSDAG 13 MAJ
RPG Västerås & Måndagsträffen:  
”Vårutfärd”. Heldag. Föranmälan
18.30 Avslutning för Nyfiken på kristen 
tro och Konsten att leva. 

TORSDAG 14 MAJ
18.00 Beta.

LÖRDAG 16 MAJ
18.00 Vårkonsert: I en värld full av liv. 
Medverkan av Musikkåren, Sångcompani-
et, Cantabile, Vox Ansgars, Cassiopeia & 
Vox kids m.fl. Biljetter via Tickster.se och 
kyrksamlingar. 

SÖNDAG 17 MAJ
11.00 Gudstjänst: Bönsöndagen.  
Andreas Löwkvist predikar. Sång & 
Musik: Anette Hallqvist och Per Söder-
bäck. Servering efteråt.

TISDAG 19 MAJ
10.00 Språkcafé. 
12.30 Bön i Andaktstrummet. 
17.30 Gamma.

21-24 MAJ
Equmeniakyrkan kyrkokonferens: 
Till jordens yttersta gräns i Malmö. 

Scouternas vårläger på Kopparbo.

SÖNDAG 24 MAJ
11.00 Gudstjänst: Till jordens yttersta 
gräns. Emelie Gunnarsson predikar.

TISDAG 26 MAJ
18.30 Scout. Terminsavslutning. 

ONSDAG 27 MAJ
18.30 Scout. terminsavslutning.

SÖNDAG 31 MAJ
11.00 Konfirmationsgudstjänst på pingst- 
dagen: Till jordens yttersta gräns.  
Medverkan av konfirmander och ledare.



I en värld f ll av liv
med inslag från Disneys värld

LÖRDAG 16 MAJ 18.00 
        Vårkonsert

med Ansgarskyrkans musikkår, 
Sångcompaniet, Cantabile,  
Vox Ansgars, Vox Kids  
& Cassiopeia m.fl.

SÖKES: ALLA SÅNGSUGNA BARN FRÅN 6 ÅR som vill vara med 
och sjunga låtar från Disneys värld! Efter två övningar sjunger vi 
på scenen tillsammans med många andra på Vårkonserten lördag 
16 maj. Anmäl intresse till kontakt@ansgars.se.  

HAKUNA MATATA, VI SES! Ingela Johnsdotter Omnell, körledare.
ps. Den som tycker det är roligt får gärna ha på sig kläder som passar till disney-temat.

VI ÖVAR 
MÅNDAG 27/4 KL 17.30- 18.15 

I ANSGARSGÅRDEN & 
TISDAG 12/5 KL 17.30 - 18.15 I 

KYRKAN, DÅ MED KOMPBAND! 

BILJETTER: TICKSTER.SE & 
VID SAMLINGAR I  
ANSGARSKYRKAN

ANSGARSKYRKAN 
Pettersbergsgatan 32
724 63 Västerås

kontakt@ansgars.se
www.ansgars.se
Facebook: @ansgarsvasteras

Expedition: telefon 021-14 07 01
Måndag 10.00-15.00, onsdag 13.00-15.00  
och fredag 09.00-15.00

På expeditionen jobbar Emma Alander & Jenny Hellström Carlsson. 
Då expeditionen är obemannad kan meddelande lämnas. 

Behöver du kontaktuppgifter till någon anställd  
eller fötroendevald? Kontakta expeditionen  
eller besök www.ansgars.se.


