
1

ANSGARS
FE

B 
- 

M
AR

S 
20

21
AK

TU
EL

L 
IN

FO
RM

AT
IO

N
 F

RÅ
N

 A
N

SG
AR

SK
YR

KA
N



2

Innehåll
s.2 En glädjekälla
s.4 Nytt år i Jesu spår
s.5 Notiser 
s.6 Hallå där! 
s.9 Andreas tackade ja
s.10 Equmenia Ansgarskyrkan
s.12 "Vad gör pandemin med oss?"
s.14 Internationell insamling
s.15 Emelie tackar och går vidare
s.16 Måndagsträffen 
s.17 RPG Västerås i spåret
s.18 Församlingens digitala kanaler
s.20  Ljudliga vykort i julkonserten
s.21 Program januari-april

KÄLLAN
Redaktion: Ann Lystedt, Anne-Sofie  
Petersén, Kenneth Holmstedt, Kjell  
Brunnegård, Per-Ivar Glaser och  
Bengt Sandqvist. 
Layout: Emma Alander 
Ansvarig utgivare: Bengt Sandqvist.

Vill du bidra till nästa nummer? 
Skicka ditt bidrag senast  
5 mars 2021 
till  ann.lystedt@telia.com
Källan nr 2 2021:  
Utgivning 19 mars

EN GLÄDJEKÄLLA
Källsprång. Vilket ord! Ett friskt 
frustande. Underifrån. Som en 
frigörelse. En målmedveten 
rörelse framåt, utåt.  
Och kanske inåt?

Vårt församlingsblad har en titel 
värdig ett predikoutkast. Men här 
ska inte predikas, endast ödmjukt 
reflekteras: var har vi upprinn- 
elsen till våra livsval och beslut?

Den inre källan transporterar 
både mörka vatten och friska, re-
nande flöden – som väl livet måste 
vara? Vid ett nyårs tillbaka- 
blickande – varje år och inte 
endast vid detta årsskifte 2020/21 
när pandemin lagt sorgflor över så 
mycket – samlas en blandning av 
gott och ont.

När detta läses har nog några  
i församlingen fått sin första  
vaccinationsspruta, en källa till 
hopp. Samtidigt som familjer kan 
ha drabbats hårt.

Pandemin har förmodligen 
skapat bestående mönster 

av möjliga mötesformer 
– vilken fantasi som 

frigjorts!
Det gäller både 

personliga utom-
husmöten och de 
digitala lösningar 
som försett för-
samlingen med ett 

närapå ”normalt ” 
utbud av gudstjänster, 
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konserter och församlingsmöten. 
(TACK förresten, till alla er som 
gav oss detta!)

Krisen blir ju också en källa till 
personlig eftertanke.

När en stannar upp: var hämtar 
vi inspirationen och förebilderna? 
Vem vill jag ”vara”? Det behöver 
inte bara handla om de präktigas 
och lyckosammas skara, jag tror 
att vi kan samla 
intryck från allt 
som ger oss energi, 
nya idéer, livsmod. 
Här ser våra källor 
såklart olika ut. 
Både svaghet och 
styrka kan inspire-
ra. Grumliga och 
klara vatten om 
vartannat.

Sociala medier ger ett ständigt 
flöde – av andras lycka, mediers 
programerbjudanden, skvaller 
om kändisar och den lättlagade 
maten i en stressig vardag. Klart 
eller grumligt? Det beror väl på! 
Ibland går det att fiska upp bra 
knep, upptäcka intressanta serier 
och inte minst: få fina glimtar av 

bekanta som en gång haft betydel-
se i ens liv. 

 Hursomhelst kan det vara 
välgörande att få syn på sina egna 
bevekelsegrunder. Var hämtar jag 
det friskt livgivande jag behöver? 
Och: ett lugnt rutinartat källflöde 
blir kanske ”språngets” vardag?

I en dagstidnings nyhetsarbete 
talas det ofta om att ”skydda sina 

källor”. Läsa-
re ska kunna 
tipsa tidning-
en utan att 
riskera hot.

Även 
begreppet 
”säkra källor” 
används.  
Kanske 

har då mer än en trovärdig upp-
giftslämnare bekräftat uppgiften.

Vårt församlingsblad följer 
förstås de goda principerna – och 
välkomnar allt som flödar hos er! 

För mig är det en stor källa 
till glädje att nu få vara bladets 
redaktör. 

"Var hämtar jag 
det friskt liv- 
givande jag  
behöver?"

Text: Ann Lystedt
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Det år som har varit blev 
olikt alla andra tidi-
gare år. Inget år 
är visserligen 
det andra likt 
men nog kan 
vi oftast ha 
en tydligare 
rytm än det 
här senaste 
året. 

När allting ska-
kar runt omkring, 
oavsett om det 
handlar om en pandemi 
eller annat som förändrar 
livet, kan det bidra till en viss stabi-
litet att ha något att hålla sig i. Gud 
är förstås densamme, men i kyrkan 
har under århundraden också utar-
betats en rytm för året, som en hjälp 
till gemenskap med Gud och att lära 
känna Gud genom Jesus. Kyrkoåret 
innebär att leva ett år med Jesus med 
uppmärksammande av de viktigaste 
händelserna i hans liv tillsammans 
med en del andra teman som berör 
livet som kristen.

Nytt år i Jesu spår

 Vi brukar i samband med guds-
tjänsterna fördjupa oss 

i olika teman för att 
verkligen få möjlighet 

att landa i en tanke 
och få möjlighet 
att utvecklas 
på ett specifikt 
område och kan 
då under perio-
der välja andra 
bibeltexter och 
teman för guds-

tjänsterna. Just 
nu väljer vi att inte 

göra det utan håller 
oss fast vid kyrkans 

år och kanske fördju-
par vi oss lite ytterligare i 

det till och med. Vi har till exempel 
haft kompletterande andakter via 
Instagram med bibelläsning och bön 
på kyrkoårets högtidsdagar då vi inte 
haft gudstjänst.
 
Välkommen att fira gudstjänst och att 
leva året tillsammans med Jesus!

Text: Andreas Löwkvist
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I dessa pandemitider blir både 
årsmötestorg och årsmöte digitala 
genom Zoom. Inloggningsuppgifter 
finns i årsmöteshandlingarna. 
Årsmötet hålls lördagen den  
13 februari kl 14.
I år blir det två stationer för årsmö-
testorg där du kan informera dig 
och samtala om frågor som ska 

behandlas på årsmötet. 
Tisdag 2 feb kl 19  
Ekonomi och budget
Torsdag 4 feb kl 19  
Färdplan och handlingsplan.

Bengt Sandqvist

Årsmötestorg och årsmöte

HUR GICK DET MED  
EKONOMIN 2020?
Det har varit ett ovanligt år även 
för ekonomin i församlingen. 
Gåvorna har trots allt kommit in 
i paritet med budget och tidigare 
år, vilket är mycket imponerande. 
Loppmarknad och julmarknad har 
ersatts med andra lösningar som 
har gett en hel del pengar ändå. 
Vi har fått in 41 200 kr i julgåvor, 
vilket motsvarar nästan en halv 
julmarknad! Det vi har saknat 
är ju alla serveringar och många 
programkvällar, vilket ju också 
syns i vår ekonomi. På det hela 
ändå ett helt OK år för ekonomin, 
trots allt. Kunde ha varit betydligt 
värre! Mera detaljer finns i årsmö-
teshandlingarna.

Anne-Sofie Petersén,  
ekonomiutskottet

Den som saknar normala tiders 
marknader och auktionsutrop – och 
dessutom önskar en praktisk möbel 
därhemma – har nu chansen, genom 
en fiffig konstruktion ”made by” 
snickeriavdelningen i kyrkan.
Att stå och vingla på en stege för att nå 
högsta hyllan är ingen höjdare…eller, ja, 
en farlig sådan i alla fall.

Vad sägs om denna innovativa pall, 
med praktiskt hög rygg som handtag i 
toppen? Samfundsmärkt och allt, med 
Equmeniakyrkans logga.

Idén kommer från ”snickarboa”  
(Nils-Ove Lindberg, Leif Eriksson och 
Bertil Jakobsson) och stolen var tänkt att 
saluföras vid någon av våra markna-
der, men i dessa tider får anbuds- 
förfarandet ske digitalt.

Stolarna finns i två exemplar för  
påseende utanför expeditionen, 

i Navet.

Börja buda redan nu! 
Pengarna går till för-
samlingens verksamhet.

Spana in stolen och 
mejla ditt generösa 

anbud till:  
ann.lystedt@telia.com
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Två av församlingens  
tämligen offentliga profiler, 
Ann-Christine och Björn  
Folke, bestämde sig i somras 
för att satsa på en ny tillvaro.

Ann-Christine, diakon och van 
Björnöpastor, fick efter några års 
jobb på olika håll tjänsten som 
församlingsföreståndare i  
Vingåker. 

Hon började arbeta i september 
och installerades högtidligt av 
församlingen och regionala kyrko-
ledaren Helen Friberg – och med 
sång av paret Folke själva.

Vid flytten i höstas förlorade 
Cantabile en av sina vassa teno-
rer och nu blir det alltså i stället 
Ekbackskyrkan i Vingåker som får 
njuta av Björns sång. En del  
duetter blir det säkert också.

– Vi hade båda längtat efter en 
mindre församling, berättade 
Björn mitt i flyttstöket. Och vi har 
redan mötts av en väldig omsorg.

Från början av november skärp-
tes coronarestriktionerna i Sörm-
land och sedan dess har gudstjäns-
terna hållits digitalt. 

– Det kändes jättetråkigt, säger 
Björn som vid det laget känt av 
pandemin på olika sätt.

Han är helt blind och därmed 
beroende av omgivningen för att 
hitta.

I Ansgarskyrkan fanns det alltid 
någon som högg tag i honom och 
ledde honom rätt i kyrksalen och 
vid fikaborden, men med den  
fysiska distanseringen blev till- 
varon osäkrare.

I oktober deltog han vid sin 
sista konsert med Cantabile.

– Jag kommer att sakna många 

Hallå där!

Ann-Christine & Björn Folke

Hur gick det sen?
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Björn och Ann-Christine Folke fick (förstås) bidra med sång och musik 
vid installationen i Ekbackskyrkan i Vingåker. Pianisten Aina Andersson 
ackompanjerar. Foto: Pär Lindar

av människorna i Ansgarskyrkan, 
men trivs bra i det här mindre 
sammanhanget.

Björn, med en folkhögskole- 
utbildning i diakoni i botten, hade 
under en tid kyrkans uppdrag 
att ringa runt till äldre i försam-
lingen och tillsammans med 
diakonen Pernilla Olsson höll han 
i sångstunder och andakter på 
äldreboenden. Så småningom blev 
han ansvarig för att ordna sångare 
och musiker till gudstjänsterna i 
kyrkan.

Ann-Christine har predikat någ-
ra enstaka gånger i Ansgars- 
kyrkan, men desto mer vid Café 
Björnen där hon var sommar- 
pastor i två år.

Hon betonar att hon i grunden 
är diakon, men har ändå kommit 

halvvägs med en pastorsutbild-
ning också. Kanske kan hennes 
omfattande praktiska erfarenheter 
korta hennes väg mot pastors- 
vigning en dag.

 
Så vad lockade med Vingåker?

– Deras annons landade pladask 
hos mig genom sin formulering, 
säger Ann-Christine. Det här var 
ju jag!

– De ville bygga upp försam-
lingsgemenskapen och föra ut sitt 
budskap (på ett nytt sätt?). Vid in-
tervjun märkte jag att det här var 
människor som verkligen tänkte 
på sin församlingskultur och den 
övergripande atmosfären.

När hon efter anställningsinter-
vjun messade Björn: ”Det här tror 
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jag kan bli något!” förstod han att 
detta var annorlunda än tidigare 
jobb hon sökt. Och efter ett par 
vändor som särbos när Ann- 
Christine arbetade i Sollefteå och 
Avesta satsade de den här gången 
gemensamt. Paret bor nu endast 
fem minuters promenad från sin 
kyrka.

Pandemins 
begränsningar är 
förstås kännba-
ra, men Ann- 
Christine har 
fyndat ett fint 
tema i det mör-
ka:

– Var finns 
kyrkan i de här 
coronatiderna? 
Jo där vi är, där vars och ens hem 
finns. Vi är var och en ett tempel 
åt den Helige Ande. Och att vara 
en församling i förskingringen är 
inget nytt i kyrkohistorien.

Hennes förmåga att reflekte-
rande ta sig an sitt arbete lockade 
församlingen i Vingåker, berättar 
dess ordförande Pär Lindar:

  – Ann-Christine gjorde ett bra 
intryck, med sitt eftertänksamma 
och lyssnande sätt. Hon har bra 
tankar kring hur vi kan utveckla 
vårt arbete.

Församlingen har närmare 140 
medlemmar, och anställer ytter-
ligare en diakon på deltid, för ett 
utåtriktat arbete bland ungdomar 
och familjer med innebandyfokus.

– Vi har redan funnit varan-

dra fint som kollegor, berättar 
Ann-Christine. Ekbackskyrkan är 
väl känd på orten och steget är 
kort till att samtala med folk om 
församlingens arbete.

Den teknik Ann-Christine behö-
ver för att kompensera en kraftig 
synnedsättning har Arbetsförmed-
lingen försett henne med. Källan 

undrar varifrån 
hon hämtat sin 
energi att ta 
sig fram trots 
fysiska begräns-
ningar?

– Det är nog 
min personlig-
het… jag fick 
med mig det 
hemifrån. Mina 

föräldrar jobbade mycket, jag var 
ett nyckelbarn som klarade mig 
själv. Jag var tvungen att fixa bif-
fen på något vis, skrattar hon.

Och den teknik hon använder 
till vardags har hon säkert nyt-
ta av när församlingen behöver 
utveckla den digitala insatsen. Vid 
vårt samtal är hon i full färd med 
att inspirera till ett digitalt jul-
sångsprogram vid 4:e advent.

Så vad saknar Ann-Christine  
och Björn mest från åren i  
Ansgarsförsamlingen?

– Det rika musiklivet!

Text: Ann Lystedt

"Var finns kyrkan i de 
här coronatiderna? Jo 
där vi är, där vars och 
ens hem finns. Vi är var 
och en ett tempel åt den  
Helige Ande."
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Ett enhälligt församlingsmöte  
valde Andreas Löwkvist till ny  
församlingsföreståndare, så  
Källan har intervjuat honom  
om det nya jobbet.

”Jag har varit vikarierande förestånda-
re en tid nu, så jag har varit öppen för 
att kunna ta rollen om det skulle bli 
aktuellt” säger Andreas, som är full av 
tankar om hur han vill lägga upp det 
nya jobbet. Andreas ser framför sig att 
både fortsätta att driva den utveckling 
vi har påbörjat i församlingen, men 
också att vara noga med att lyssna in 
både personalens och medlemmarnas 
åsikter och tankar. Han återkommer 
flera gånger till ”delegera och ge 
mandat, ge beslutskraft till de som gör 
jobbet”. Mycket i jobbet har ju blivit an-
norlunda för Andreas personligen, dels 
pga Corona med inställda aktiviteter, 
dels för att han har vikarierat som för-
samlingsföreståndare. Han berättar att 
”det har ju blivit många helhetsfrågor 
av olika slag, mera mail, mera lednings-
möten av olika slag, styrelsemöten, och 
allt detta kommer det ju att bli ännu 
mer av i nya rollen”.

Andreas har redan börjat hålla i 

personalmöten, där han är noga med 
att även ”deltidare” som inte är på plats 
så ofta ska vara med och känna delak-
tighet.

Församlingsföreståndaren är ju både 
ledare för församlingens arbete framåt 
och arbetsledare för all personal. ”Nu 
är ju gruppen av anställda mindre än 
förut så det är ju enklare på så sätt, 
men vi får ju se vart vi går vidare med 
rekryteringen”.  Andreas är så ödmjuk 
till sin nya roll så han beskriver att 
”om vi hittar någon annan lämplig 
församlingsföreståndare så kan jag ju 
gå tillbaks till mitt gamla jobb” – och 
denna ödmjukhet lyser igenom i hela 
vårt samtal. 

Samtidigt är han full av energi inför 
att leda arbetet framåt. Han beskriver 
sina funderingar med ”vi ska behålla 
det som har varit bra, men vi måste 
fortsätta utvecklingen in i framtiden, 
inte stanna upp, och då måste vi ge 
människor mandat att känna att de 
kan besluta. Det är viktigt att delegera 
tydligt”. Så vi kan se framåt mot en 
intressant tid med en ny engagerad 
församlingsföreståndare som kommer 
att ta sig tid till många samtal.

ANDREAS 
TACKADE JA

Text: Anne-Sofie Petersén
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Tonårsstart 22 januari 

Årsmöte 12 februariLyckat Adventsmys
Som många av oss har erfarenhet av 
så blir saker inte alltid som man pla-
nerat, speciellt inte nu i dessa tider. Vi 
visste att årets julmarknad inte skulle 
bli som vanligt och vi ville planera för 
något som alla i församlingen kunde 
glädjas av, stora och små. 

Tillsammans med ungdomarna 
började vi planera för en marknad där 
vi skulle kunna ses utomhus, med 
begränsat umgänge och med avstånd. 
Vi såg framför oss eldar, glögg-
servering och massor med saffrans-
bullar och julgodis. Allt hade börjat 
ta form när vi fick veta att regionen 
hade fått nya restriktioner och vi 
rekommenderades att enbart umgås 
med dem man bor med och inte gå 
i affärer, gym eller bibliotek. Detta 
gjorde att vi behövde tänka om. 

Vi hade redan fått in flertalet påsar 
med bröd, bullar, kakor och godis till 
försäljningen. Den första tanken som 
slog oss var att ställa in allt och bara 
skicka tillbaka allt bröd. Men efter en 
ledig dag eller två så fick vi ny energi 
och började då planeringen av det 
som till slut blev det digitala Advents-
myset. 

Vi är så glada att planeringen fortsat-
te och att vi till slut publicerade en 
webb-shop på kyrkans hemsida där 
vi kunde sprida julmys och samtidigt 
samla in pengar till barn och ung-
domsverksamheten. På fredagkvällen 
började beställningarna rulla in. Alla 
paketen började packas och pyntades 
med handgjort julkort. 

Några av korten hade en liten häls-
ning från scouterna. När leveranserna 
skulle börja var allt förutom några 
mjölkfria lussekatter slutsålt. Det var 
med stor glädje som vi levererade 
paketen hem till dörren och mötte 
glada människor i entrén till kyrkan. 
Tack till alla som handlade från den-
na annorlunda marknad och bidrog 
till att vi fick sprida lite värme och 
glädje i början av adventstiden. 

Text: Linnéa Hjelmstedt

Viktiga datum: 
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Tonårsstart 22 januari 

Årsmöte 12 februari

Årsmöte / Årsmöte / Årsmöte / Årsmöte
12 februari

Equmenia Ansgarskyrkans årsmötet kommer att ske digitalt, via Zoom. 
Handlingar för mötet finns på hemsidan sju dagar innan mötet. Mer info 

finns på hemsidan och föreningens sociala medier. 

Annorlunda avslutning
I december, lagom till när skolorna slutat, 
hade tonår sin julavslutning. Den årliga jul-
festen kunde tyvärr inte bli av men istället så 
fick vi umgås ytterligare en kväll via datorn. 

Delar av terminen har vi spenderat 
tillsammans, fast på olika håll. Vi har 
under de senaste fredagarna haft tonår på 
Zoom. Ungdomarna har fått spela spel till-
sammans, rollspelat och utmanats med quiz. 
Kvällarna har varit lite kortare än vanligt 
och programmet har såklart inte kunnat 
vara detsamma. Trots förändring-
arna har det, varje fredagkväll, varit ett gäng 
ungdomar och ledare som velat 
träffas på Zoom och umgås tillsammans. Vad 
skulle vi göra utan den teknik som tillåter 
oss att ses i dessa tider? 

Avslutningen på terminen innehöll en
paketlek, julmusik-quiz, fika och en 
avslutande andakt där vi alla släckte våra 
rum och tände ett ljus samtidigt som vi bad 
för en fin, säker, mysig, snöig och julklapps-
fylld jul. Vi håller alla tummar och tår för att 
vi ska kunna ses i kyrkan igen så snart  
som möjligt.  

Text: Linnéa Hjelmstedt

Känner du 
någon som borde 
få en inbjudan till 

Konfa?
 Hör av dig till 

ungdomsledare 
Linnéa, 021-14 07 09 

En ny grupp  
planerar att 
starta denna 

termin! 
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Svaren blir många såklart, men 
församlingens krisgrupp har mött en 
tydlig tendens:

– Många äldre har lidit av både en-
samhet och isolering från barn och 
barnbarn, berättar Rosita Norén i 
krisgruppen.

– Vi har mött en sorg över att inte få 
fira jul som vanligt och att inte få gå 
till kyrkan. Alla har inte kunnat eller 
velat ta del av de tekniska alternati-
ven. 

Men det finns också de som tagit 
”sin” kyrksal i bruk för att tända ljus, 
eller för en stunds eftertanke.
– Och påhittigheten har varit stor! 
Syjuntor har träffats genom att vand-
ra tillsammans. Snickarverkstaden 
har också varit igång.  

Tillbaka till det gamla?
Pandemin vände upp och ner på det 
mesta av normala rutiner och vi har 
vant oss vid de nya digitala former-
na för både gudstjänster och andra 
sammankomster. För att inte tala om 
alla utomhusmöten. Men när nu vac-
cineringen kommit igång och många 
hoppas på en ”normalare” tillvaro 
kanske det ändå inte är exakt det 
gamla vi vill återvända till?
Rosita reflekterar:

– Många längtar jättemycket efter att 
komma tillbaka till kyrkan! Men det 
måste ju bli en omstart, kanske inte 
allt behöver bli som förut?
När jag ringer henne är hon i läget 
mellan frukostgröten och hund- 
promenaden. Hon erkänner att det 
mitt i allt elände också känts skönt 
med det lugnare tempot. Att ha fått 

Efter månader av pandemisuckar, saknad och självisolering  
kanske vi kan börja ana ett hopp och en framtidsorientering.  

Men vad har den långvariga pandemin gjort med oss, 
på ett inre plan?

Vad gör pandemin 
med oss?
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2020: ”Många uppgifter i församling-
en visade sig innehas av personer som 
är 70 år och äldre och behovet blev 
att ersätta dem med yngre personer 
som exempelvis vaktmästare, kyrk-
värd”.

Rapporten avslutas med: ”Det har 
varit ett hälsokrisens år, inte sådana 
kriser som krisgruppen kunnat  
föreställa sig”.

När pandemin klingat av kanske alla 
samlade erfarenheter leder till en ny 
slags omställning, i församlingens 
gemensamma livsstil?

Text: Ann Lystedt

tid att hämta andan. Säger att hon 
blivit ”lite bekväm”.

– Vid en nystart måste vi ju inte följa 
gamla hjulspår. En del saker kanske 
kan göras enklare.

– När pandemin kom var församling-
en mitt i en jättestor verksamhet, vi 
hade fått kontakt med många nya 
människor. Kommer folk att hitta till-
baka till oss? Och hur hittar vi tillba-
ka till varandra? Att vi i församlingen 
har vår gemenskap och vår tro är ju 
en stor ynnest, betonar Rosita Norén. 

Kanske rymmer framtiden även en 
föryngring av ansvarstagandet i för-
samlingen? Så här skriver krisgrup-
pen i sin verksamhetsberättelse för 

Vi längtar efter nära gemenskap och kanske kan vi börja ana ett hopp  
om att snart få mötas igen. 
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Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfol-
ken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola 
högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens 
yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar 
och upprättar tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är vad 
vår internationella mission handlar om.  

Tack för din gåva. Den gör skillnad.

 
Swish: 900 32 86
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GLÄDJANDE SIFFROR 

Tillsammans har vi som församling även år 2020 
varit med och tagit ett stort ansvar för  
Equmeniakyrkans internationella arbete.

500 000 kr från Centrumkyrkans fond har bidragit till familjen 
Hermanssons underhåll. Vi har också haft ett insamlingsmål av 
120 000 kr för projekt i Thailand och Kongostaterna.  
Vi kommer att nå insamlingsmålet med råge! Det ska vi glädjas 
över. Varje krona är viktig i Guds mission.
Genom församlingskassan har vi samlat in 103 920 kr. Under 
december månad blev det 16 500 kr.  
Därutöver kommer det offer som många under hela året 
regelbundet skickat in direkt till Equmeniakyrkan. 
Hur mycket det blir totalt redovisas på årsmötet.

Olof Walldén, internationella rådet

Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfol-
ken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola 
högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens 
yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar 
och upprättar tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är vad 
vår internationella mission handlar om.  

Tack för din gåva. Den gör skillnad.
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Avtacknings- 
gudstjänst 
31 januari
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"Detta jobb hade jag aldrig vågat  
söka om jag inte hade fått utvecklas 
och lära mig så mycket under åren i  
Ansgars” säger Emelie och tänker 
med tacksamhet på att ha fått arbeta 
i en grupp av pastorer och andra  
anställda. Nu på nya jobbet blir  
Emelie ensam pastor – alltså det mer  
normala för pastorer i en församling 
inom Equmeniakyrkan. Emelie har 
pluggat till pastor parallellt med  
jobbet i Ansgarsförsamlingen och  
haft en pastorstjänst hos oss.

Emelie började i församlingen hösten 
2017 för att ”skapa mötesplatser och 
broar mellan Café Centrumkyrkan 
och Ansgarskyrkan”, men nu vet vi  
ju alla att jobbet med att bygga upp  
Caféet har tagit betydligt längre 
tid än vad många hoppades på från 
början. Emelie har varit med på hela 
resan med planering, inriktning, 

bygglov, projektering, ny styrelse, ny 
styrelse igen och så vidare. ”Lärorikt 
men stundtals lite tungt med alla 
omtag”, beskriver Emelie.

”Jag tror absolut på idén att bygga 
upp en caféverksamhet med  
möjlighet till församlingsplantering” 
säger hon och tillägger att ”det är en 
väldigt bra plats för ett café och det 
finns många utan församlings- 
gemenskap i Västerås”. 

Emelie tänker att det är synd att hon 
inte får vara med på slutet av resan, 
men så blir det ibland när resor tar 
lång tid – man behöver kliva av för att 
hitta nya utmaningar på annat håll.
Vi önskar Emelie stort lycka till med 
nya utmaningar i en helt annan för-
samling på Östgötaslätten, och hon 
kommer säkert att ta med sig en hel 
del av Ansgars i sitt hjärta. 

Emelie tackar  
och går vidare

Text: Anne-Sofie Petersén

Pastor Emelie Gunnarsson  
har beslutat att efter tre år i 
Ansgarsförsamlingen gå vidare 
i livet. Hon flyttar till Ödeshög 
nere på Östgötaslätten, där 
hennes fästman redan bor.  
Där kommer hon att jobba i 
Ödeshög Baptistförsamling som 
församlingsföreståndare med 
allt vad det innebär.

Avtacknings- 
gudstjänst 
31 januari
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FÖRRA VÅREN:

Ett synnerligen kort verk-
samhetsår har gått till ända. 
Coronatiden har styrt oss och 
förkortat verksamheten från 
januari till mitten av mars. 
Affischer och program- 
blad har spritt kännedom  
om våra aktiviteter. 

Axplock ur programmet:
• Lokalkunskap kring  
Barkarö
• Historia om habsburgarna
• Överläkare Stefan Viberg har 
gett inblick i hjärtats medicin
• Socialt arbete för Kongo har 
traditionsenligt samlat  
deltagare

DEN VÅR SOM KOMMER:

Hittills har corona satt 
käppar i hjulen för oss, men 
entusiasmen finns och vi 
hoppas att vaccinet snart 
skall skingra dimmorna.

På vårt vårprogram finns  
intressanta kvällar:
• Ungdomsledarens arbete
• Besök på lägergård
• Lång resa med tåg
• Oberammergau- 
problematik
  
…och naturligtvis några fina 
arbetskvällar för Kongo. Följ 
annonseringen! 

Jag hoppas vi snart ses.

Måndagsträffen blickar 
bakåt och framåt

För Måndagsträffen, Barbro Bergström
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Optimister som vi är började vi planera 
för våren 2021. Det mesta pekade då på 
att pandemin hade börjat plana ut och 
vi var förhoppningsfulla om en nystart 
efter nyår. Under hösten planerades tre 
konserter, men bara två kunde genom-
föras innan Folkhälsomyndighetens 
stränga direktiv på nytt stoppade oss.

Situationen för oss i Sverige har ju 
stadigt försämrats. Pandemin håller 
landet i ett stadigt grepp. Alla väntar vi 
på att vaccinationerna skall börja så att 
vi skall kunna andas ut och få en större 
frihet.

Styrelsen har nu beslutat att skjuta på 
starten av vårens verksamhet tills vi 
kan träffas på ett smittsäkert sätt. Vi 
återkommer under mars månad med 

information till våra medlemmar om 
eller när vi, efter samråd med smitt-
skyddsmyndigheten, åter kan få mötas 
till program. 

Den verksamhet som fortsätter är 
motionspromenaderna, måndagar 9.45, 
som numera startar vid Ansgarskyrkan. 
Promenadgrupperna på Viksäng och i 
Centrum gör uppehåll under vintern. 
Eventuellt blir det nystart till våren. 

När ni läser detta är vi nästan en månad 
in på 2021. Låt oss hoppas att vi kan se 
ljuset i tunneln.

För styrelsen för RPG Västerås
Sven-Olof Vestergren från Ansgarskyrkan.

Våren och hösten för oss i RPG Västerås präglades av coronapandemin. 
Vårprogrammet fick en lovande start med besök av Dagens Nyheters  
kulturchef, Björn Wiman, som höll en inspirerande föreläsning under  
rubriken ”Klimatkrisen- världens största nyhet”. Ett annat uppskattat inslag 
var Vasaloppsläkaren Ulf Hållmarker, som berättade om Vasaloppet och 
folkhälsan. Men situationen försämrades och programmet fr.o.m påsk 
ställdes in. Likaså sommarens RPG-samlingar på Café Björnen.

RPG Västerås

RPG Västerås i spåret

Frisk promenad i Pettersbergsspåret, där bland andra Marianne Jansson, Agneta 
Carlsson och Barbro Nyström möter den ensamme vandraren Per Söderbäck i spåret. 
Foto: Håkan Galmén.
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FÖRSAMLINGENS DIGITALA KANALER

Hemsidan – ansgars.se
Redan för ca 20 år sedan började 
vår digitala era när missionsförsam-
lingens första hemsida såg dagens 
ljus. Sedan dess har det funnits flera 
versioner av hemsidan, med olika 
leverantörer och ansvariga.

För ett år sedan tog vi beslutet att 
ansluta oss till Equmeniakyrkans 
standard för församlingarnas hem-
sidor, vilket innebar att vi byggde en 
helt ny hemsida som har varit i gång 
sedan början av sommaren. 

Förutom att den är modernare och 
mer funktionell än den gamla, är den 
kostnadsfri för församlingen efter-
som Equmeniakyrkan tar kostnaden 
för församlingar som använder deras 
webbhotell. Dessutom har Equmenia- 
kyrkan en supportavdelning som 
ställer upp utan kostnad vid behov. 

Sedan juni månad har ansgars.se 
öppnats mer än 17 000 gånger och då 
har de olika sidorna visats mer än  
53 000 gånger. Antalet besökare 
varierar mycket från dag till dag, 
men i genomsnitt har hemsidan 
något under 100 besökare per dag.

Ansgarsförsamlingen i  
Västerås, Facebookgrupp för 
medlemmar och vänner
Gruppen är offentlig men kräver 
medlemskap och alla som är med 
i gruppen kan se vilka som är med 
där och vad som publiceras. För 
att bli medlem i gruppen krävs en 
begäran om det och att någon av 
gruppens administratörer godkänner 
medlemskapet. Gruppen har nu 201 
medlemmar.

Gruppen Ansgarsförsamlingen i 
Västerås skall spegla församlingens 
aktiviteter. Ansgarsförsamlingens 
medlemmar och vänner kan vara 
medlemmar i gruppen.

Det är inte tillåtet att använda 
gruppen för marknadsföring 
eller annonsering av produkter och 
händelser som inte kan knytas till 
församlingen. 

Ansgarskyrkan använder sig av sociala media på flera olika sätt.

Text: Kjell Brunnegård & Emma Alander
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Facebooksida @ansgarsvasteras
Offentlig Facebooksida för att infor-
mera om Ansgarskyrkans verksam-
het. Sidan har idag ca 1300 följare.

Instagram @ansgarsvasteras
Instagramkontot startades hösten 
2020 för att berätta om Ansgars- 
kyrkans verksamhet och inspirera 
genom att dela olika berättelser från 
församlingens verksamhet. Under 
hösten har bland annat ungdomsled-
are Linnéa Hjelmstedt berättat om 
sitt arbete, diakon Hanna Czitrom 
har sänt morgonandakter och pastor 
Andreas Löwkvist delat andakt i 
juldagarna. Kontot har idag 71 följare. 

Youtube Ansgarskyrkan Västerås  

De inspelningar som görs av 
Ansgarskyrkans sammankomster 
finns att se på Youtube-kanalen 
Ansgarskyrkan Västerås, som nu har 
380 prenumeranter. Sedan inspel-
ningarna startade i början av maj är 
antalet visningar i medeltal drygt 
260 per inspelning (julkonserten ej 
medräknad).

Ett rekord sattes av inspelningen av 
julkonserten den 12 dec som hittills 
har visats över 3000 gånger.

Distribution av e-post
Distributionen av e-postmeddelan-
den sker med hjälp av ett speciellt 
program, som är utvecklat för detta 
ändamål. Under 2020 har drygt  
65 000 e-postmeddelanden skickats 
ut till församlingen, Sångcompaniet, 
Alpha, Ansgars vardagsrum med flera 
grupper.

Adressregistret omfattar för närva-
rande drygt 1000 adresser, varav 266 
är adresser till församlingsmedlem-
mar och övriga till Sångcompaniet 
och andra grupper.

Digitala möten och  
sammankomster 
Zoom och Teams är program för 
digitala möten och sammankomster 
via Internet. Församlingsmöten och 
andra allmänna möten hålls före-
trädesvis med Zoom medan interna 
sammanträden i allmänhet använder 
Teams.
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Julens magi skapas ibland i 
storslagna musikproduktioner, 
varav Ansgarsförsamlingens 
traditionella julkonsert väl får 
sägas vara en. Men det år när 
magi fick sökas i det småskaliga 
förvandlades konserten till ett 
digitalt, brokigt julkort – eller 
snarare: en hel säck med kort!

”Tomtefar” Alf Rikner guidade 
publiken genom de olika inslagen, 
en glitterströsslad provkarta av 
församlingens förmågor i olika 
åldrar.

Att unga kören Happy Voices 
fått mutas med skumtomtar var 
nog ett illasinnat rykte, de verka-
de högst frivilligt ge sig in i yr- 
väderdramat Let it snow i ett raskt 
potpurri.

Gruppen Cassiopeia sjöng en 
bön om vår sköna julvärld och 
grep tag om lyssnarhjärtan med 
Ellington’s A child is born.

Välmeriterade flöjtisten Mattias 
Schöier tolkade Ave Maria och Ing-
ela Johnsdotter Omnell varvade 
sitt dirigerande med en charmig 
barndomsbild från forna, ögongru-
siga julottemorgnar.

Ingela och Elisabeth Odebäck 
förenades i Mauro Scoccos ”Viskar 
en bön”.    

Kalle Anka-vibbar blev det 
genom Musikkårens frejdiga 
”Tomtarnas vaktparad” (filmad 

vid en tidigare julkonsert, såklart) 
och när Erik Olsson dånade ut O 
Helga natt, till Annette Hallqvists 
ackompanjemang, anade tittarna 
kanske att det hela var stånds- 
mässigt avrundat!

Men nej, ytterligare några njut-
bara kort grävdes fram ur säcken 
innan Monica Bertram, filmad 
hemifrån, sedvanligt tackade alla 
medverkande.

Alf Rikner fick sammanfatta det 
speciella året: 

”Vi kan vara ställföreträdan-
de hopp för dem som inte orkar 
hoppas”. 

Text: Ann Lystedt

Happy Voices bjöd på ett julpotpurri 

LJUDLIGA VYKORT I JULKONSERTEN
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PROGRAM 
JANUARI- APRIL 2021

JANUARI 
TISDAG 26 JANUARI
20.00 Bön via Zoom

TISDAG 27 JANUARI
13-15 Öppen kyrka

SÖNDAG 31 JANUARI 
11.00 Gudstjänst med avtackning av 
Emelie Gunnarsson. Sång av Anette 
Hallqvist och Per Söderbäck. Andreas 
Löwkvist leder gudstjänsten. 

FEBRUARI
TISDAG 2 FEBRUARI
19.00 Årsmötestorg via Zoom med 
samtal om församlingens ekonomi och 
budget. Möjlighet att ställa frågor och 
komma med förslag inför årsmötet.
20.00 Bön via Zoom

ONSDAG 3 FEBRUARI
13-15 Öppen kyrka

TORSDAG 4 FEBRUARI 
18.30 Samtalsgrupper. Samtalen kan 
utgå från söndagens gudstjänst, ett 
särskilt tema, bibelord eller något annat 
som gruppen vill samtala om. Gruppen 
träffas på torsdagar udda veckor kl 18.00 
via zoom eller i kyrkan. 
19.00 Årsmötestorg via Zoom om 
handlingsplan för 2021. Var med och 
ställ frågor och kom med förslag inför 
årsmötet.

SÖNDAG 7 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst på Kyndelsmässo-
dagen. Predikan av Alf Rikner.  
Linda Österberg och Helena Lundin  
står för sång och musik.

TISDAG 9 FEBRUARI
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

ONSDAG 10 FEBRUARI
13-15 Öppen kyrka

LÖRDAG 13 FEBRUARI
14.00 Församlingens årsmöte  
via Zoom. 

Vid det här laget är vi vana vid att ställa om och tänka om. Även inför 
vårterminen påverkas programmet av rådande restriktioner för att minska 
spridningen av covid-19. Vi hoppas att vårens program ska bli enligt nedan 
men reserverar oss för att det kan komma att bli ändringar. Till exempel vet 
vi i nuläget inte när församlingens grupper och körer kan börja öva igen. Tills 
läget förändras fortsätter vi att sända gudstjänster och annat program digitalt 
via Youtube. Länk och uppdaterat program finns på www.ansgars.se. 

Andreas Löwkvist
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SÖNDAG 14 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst på Fastlagssön-
dagen med temat Kärlekens väg. 
Predikan av Andreas Löwkvist och sång 
av grupp ur Cantabile.

TISDAG 16 FEBRUARI
20.00 Bön via Zoom

ONSDAG 3 FEBRUARI
13-15 Öppen kyrka

SÖNDAG 21 FEBRUARI 
11.00 Gudstjänst med sång av  
Happy Voices och predikan av Andreas 
Löwkvist. Ingela Johnsdotter Omnell  
står för musiken.

TISDAG 23 FEBRUARI
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

ONSDAG 24 FEBRUARI
13-15 Öppen kyrka

SÖNDAG 28 FEBRUARI 
11.00 Gudstjänst med nattvard.  
Den kämpande tron. Christian Thor-
borg predikar och Monica Thorborg leder 
gudstjänsten. Sång av Helen Danlöv.

MARS
SPORTLOV 1-7 MARS 

TISDAG 2 MARS 
20.00 Bön via Zoom

FREDAG 5 MARS 
18.00 Världsböndagen, webbsänt. 
Ansgarsförsamlingen är värd för den 
ekumeniska samlingen.

SÖNDAG 7 MARS 
11.00 Gudstjänst. med predikan av Alf 
Rikner och musik av Musikkåren.

TISDAG 9 MARS
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

SÖNDAG 14 MARS 
11.00 Gudstjänst med Andreas Löwkvist 
och Ingela Johnsdotter Omnell. Om 
barngrupperna har kunnat starta är det 
också scoutgudstjänst. Medverkan av 
Equmenia, sånggrupp ur Cantabile och 
dansaren Anette Sundell Liljedahl.

TISDAG 16 MARS
20.00 Bön via Zoom
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SÖNDAG 21 MARS 
11.00 Gudstjänst på Jungfru Marie 
Bebådelsedag. Guds mäktiga verk. 
Sång av Eva Brindbergs Granath.

TISDAG 23 MARS
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

SÖNDAG 28 MARS 
11.00 Musikgudstjänst med nattvard  
på Palmsöndagen. Sång av grupp ur  
Cantabile och Per Söderbäck.  
Andreas Löwkvist predikar. 

Församlingsmöte efter gudstjänsten. 

TISDAG 30 MARS
20.00 Bön via Zoom

APRIL
SKÄRTORSDAG 1 APRIL
19.00 Nattvardsandakt. Musik av Anita 
Öhrman Eriksson och Sigge Olsson.

LÅNGFREDAG 2 APRIL 
11.00 Gudstjänst. Sång och musik med 
Tomas och Yvonne Stenström.

PÅSKDAGEN 4 APRIL
11.00 Gudstjänst på Påskdagen.  
Sång av Erik Olsson. 

TISDAG 6 APRIL
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

SÖNDAG 11 APRIL
11.00 Gudstjänst. Påskens vittnen. 
Sång av Mårten och Hanna Czitrom 
Gustafsson.

TISDAG 13 APRIL
20.00 Bön via Zoom

TORSDAG 15 APRIL
18.00 Verksamhetsplanering inför 
hösten med närvaro av representanter 
för alla församlingens grupper.

SÖNDAG 18 APRIL
11.00 Gudstjänst med Stefan Emilsson 
samordnare Asien på Equmeniakyrkan. 
Musik: Ingela Johnsdotter Omnell. 

TISDAG 20 APRIL
18.00 Stickcafé
20.00 Bön via Zoom

SÖNDAG 25 APRIL
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Vägen till livet. Andreas Löwkvist  
predikar, Anette Hallqvist sjunger,  
Mattias Schöier spelar flöjt och Anita 
Öhrman Eriksson spelar på orgeln. 
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

VÄRLDSBÖNDAGEN
5 mars 2021

Tema: Bygg på en stadig grund
Programland: Vanuatu



NÄRA GUD NÄRA MÄNNISKOR
Ansgarskyrkan

Vi samarbetar med

I NÄSTA KÄLLAN
* När synen sviktar  
- smarta penseldrag visar vägen i kyrkan!
* Gunilla Adamsson gör comeback
* Vem är Per Westblom  
- och hur vill vi utvecklas som församling?
*Låt unga röster höras!
...och mycket annat

Expeditionen
021-14 07 01 
kontakt@ansgars.se 
www.ansgars.se

Telefontider expeditionen  
Måndag: 14:00-16:00
Onsdag: 9:00-11:30
Torsdag: 9:00-11:30
Fredag: 9:00-11:30

Equmenia Ansgarskyrkan
Instagram: Equmenia.Ansgars
Facebook: Equmenia  
Ansgarskyrkan Västerås
E-post till ungdomsledare:
linnea.hjelmstedt@ansgars.se

Ansgars Fritids 
021-12 07 08 
kontakt@ansgarsfritids.se 

Ansgarskyrkan 
Pettersbergsgatan 32 
724 63 Västerås 

Organisationsnummer 
802437-0838

Swish: 123 272 17 44
Bankgiro: 232-5611


