MARS-MAJ 2021

AKTUELL INFORMATION FRÅN ANSGARSKYRKAN

ANSGARS

s.6 Mominas
tuffa livsresa
s.10 Lyckliga
tonårsröster ger järnet

Innehåll
s.2 Konsten att leda, tjäna och urskilja
s.4 Sommarjobba på café Björnen
s.5 Notiser
s.6 Mominas tuffa livsresa
s.8 Equmenia Ansgarskyrkan
s.10 Lyckliga tonårsröster ger järnet
s.12 Hur ska barnen våga?
s.14 Inger vill både lyssna och utmana
s.15 Smittsäkert stick och snack
s.16 Kakel, fix och måleri
s.18 Leva-vidare-samtal
s.19 Hallå där! Hur gick det här till?
s.20 Ljudbordet är dukat
s.21 Västerås bästa fritids
- kom alla barn!
s.22 Handledare som både lyssnar och
tar tempen på församlingen
s.24 Påsken
s.26 Vårens program

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

2

e -s
:
to

n
An

Fo

Vill du bidra till nästa
nummer?
Skicka ditt bidrag senast
7 maj 2021
till ann.lystedt@telia.com
Källan nr 3 2021:
Utgivning 21 maj

ofie Petersén

Ansvarig utgivare:
Bengt Sandqvist.

KONSTEN ATT
LEDA, TJÄNA OCH
URSKILJA
Text: Andreas Löwkvist,
pastor och församlingsföreståndare

Den 10 januari valde Ansgarsförsamlingen mig till föreståndare.
Det gjordes trots att jag har varit
verksam i församlingen mer än sex
år som pastor och mina svagare
sidor borde ha kommit fram.
Att vara föreståndare är ett förtroendeuppdrag och jag hoppas att jag kan
leva upp till det förtroendet. Inför det
valet delgav jag några tankar kring
ledarskap i församling och församlingens roll i Västerås. Alla var inte
med vid det tillfället och alla ni som
var med kanske inte minns vad jag
sa, därför kommer här ungefär samma tankar i skrift.
Till att börja med vill jag framhålla
för egen del att jag ställer mig till förfogande för att jag vill församlingens
bästa. Jag har inte en längtan efter
att göra karriär eller att bestämma och är öppen för
att någon annan skulle
kunna passa bättre
i rollen. Den här
inställningen hänger
ihop med mitt första
ledord för ledarskap i
församling, TJÄNARSKAP. Egentligen är
tjänarskap något för
alla kristna med förebild

Jesus jämför Himmelriket
med en bröllopsfest dit
alla blir inbjudna.

i Jesus, som bland annat visar det
delegeras också många beslut i förgenom att tvätta lärjungarnas fötter.
samlingen till de som berörs mest.
Ledaren behöver särskilt tänka på att
Ansgarsförsamlingen har en plats
tjäna då det annars är lätt att makten att fylla i Västerås. Jesus jämför Himförleder.
melriket med en bröllopsfest dit alla
För det andra har ledaren i församblir inbjudna. Den världsvida kyrkan
ling rollen av att ha ÖVERBLICK. Det
har i uppdrag att bjuda in till och behandlar om att försöka se helheten
reda plats för den där festen. I Västeroch att ta beslut med den bakgrunås finns många församlingar med oliden. Det handlar om att lyssna på
ka kulturella uttryck och teologiska
alla, men alla kan inte få sin vilja
betoningar som når olika människor.
igenom. Det kan inte heller förestånAnsgarsförsamlingen når en grupp
daren få. Förhoppningsvis kan föremänniskor och har kapacitet att nå
ståndaren ha överblick
människor som anöver det som sker och
"Ansgarsförsamlingen dra församlingar
bör ske i församlingens
kanske inte når.
har en plats att fylla
liv och andra kan få ha
Vi ska göra vårt
i Västerås."
rollen att fördjupa sig
för att bjuda in
i och försöka göra sin
till festen på de
verksamhet så bra som det bara går.
sätt vi kan. I den här tiden av panMed överblicken hänger det kanske demi kan vi fundera på vilka vi ska
krångliga ordet URSKILJNING ihop.
bjuda in när vi återigen får ha fest.
Det innebär att ha omdömet att kunDet kan vara så att vi också under
na se vad som är gott och ont och vad pandemin har nått fram till en ny
som är prioriterat och inte. Be gärna
grupp människor. Vi kan längta till
att ledare i församlingen får ha den
att återigen få ha festen inför Guds
förmågan för att ta rätt beslut.
ansikte, på tidigare beprövade sätt i
Det fjärde och sista ordet jag vill
Ansgarskyrkan och på nya sätt i både
förknippa med ledarskapet i förAnsgarskyrkan, Centrumkyrkan,
samlingen just nu är att det bör
Café Björnen, Betel Barkarö eller på
vara KOLLEKTIVT. Det är något
de platser där vi befinner oss. Himsom fördelas på många människor.
melriket kan komma nära där vi än
Församlingsmötet är församlingens
är.
högst beslutande organ och samtidigt
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Vid frågor
ring Linda Gårdstam
070-799 07 04

Hur blir det
med Björnöstädningen i år?
Besked kommer inom kort.
”Håll utkik på hemsida och
Facebook”, hälsar ledningsgruppen för Café Björnen.

Årsmöteskollekt
Vi fick in över 26.000 i kollekt under årsmötet!
Dessutom fick vi in över 10.000 som kollekt
på söndagsförmiddagen, så det blev absolut
inget mindre där heller, tvärtom, betydligt mer
än en vanlig söndag.
Vi har en engagerad församling som känner
ansvar och som vill vara med och hjälpa till!
Stort tack till alla som bidrar på olika sätt

Illustration: Marcus-Gunnar Pettersson.

Styrelsen

Många barnbiblar har kommit och gått
under åren. Ni som nattat barn eller
barnbarn vet. Ibland har en fått anstränga
sig för att förklara en del kluriga händelser
och teologiska fenomen.
Ännu en variant finns nu på marknaden,
nämligen en av recensenter närmast tokhyllad
produkt: Barnens Bästa Bibel.
Ni som såg församlingens gudstjänst
21 februari fick höra Per Söderbäck läsa texten
om Abraham, Sara och Hagar ur den bibeln.
Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift, har valt
ut och formulerat om ett 40-tal berättelser

ur Bibeln, med ett enkelt språk. Allt illustreras
genom en generös mängd mustiga, roliga och
tankeväckande teckningar av Marcus-Gunnar
Pettersson.
Illustrationerna påminner lite om fantasivärlden
hos Sven Nordqvist (Pettson)
och Eva Eriksson (vilda bebin)
och människorna representerar en världsvidd av
hudfärger och härkomster.
Texterna kopplas även till en
del böner, dikter och psalmer.
Ann Lystedt
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Mominas
tuffa
livsresa
Text & bild: Ann Lystedt

Momina Ahmed känner sig hemma i köket.

Vem är den vänliga kvinnan med
det varma leendet som möter alla
besökare i närheten av Ansgarskyrkans kök?
Inte bara där, utan även på fritids
och hos scouterna och RPG och andra
sammanhang.
Ni förstår förstås att allt detta sociala krympt nu, men kvinnan finns
kvar ännu en tid: Momina Ahmed,
50-årig sjubarnsmor, flykting från Eritrea, formellt anställd som lokalvårdare i församlingen för fyra år sedan
men med ett allt bredare ansvar.
På imponerande bra svenska berättar hon:
– I början tänkte jag att jag kan ju
inte svenska bra, så jag lyssnade bara.
Det var mycket jag inte förstod! Men
nu pratar jag och förstår och har utvecklats jättemycket här, alla hjälper
mig!
6

Rigmor Rudäng har varit Mominas
närmaste stöd ända från start. De
båda ses ofta, skrattar mycket – och
Rigmor drar sig inte för att rätta
henne när grammatiken hackar. ”Det
heter inte på köket, utan i!”
– Rigmor är en pärla, skrattar
Momina. Hon har lärt mig att knappa också, när jag ska beställa tid på
mobilen.
Momina Ahmeds personliga historia är nästan svår att ta in. Den farliga
flykten från diktatorsväldet i Eritrea
2013 – till fots, till sjöss, dagar och
nätter. Sista etappen med flyg från
Turkiet till Sverige. Hoppet om att en
dag få samla de sju barnen omkring
sig. Idag har hon endast näst äldste
sonen Ahmed här.
Hennes make är numera fri men
svårt märkt av tio år i diktaturens
fängelse, och kan inte komma till
Sverige.

Mominas väg till Ansgarskyrkan
"Kyrkan är Guds plats.
gick via ett sysselsättningsprojekt i
I mitt hemland lever
Mimers regi. Därifrån rekommenderakristna och muslimer
des församlingen att anställa henne.
Handledaren beskrev att hon kände
bredvid varandra,
att "hon är bra på det inre planet”.
nära tillsammans."
Momina är muslim, men att komma till en kristen kyrka var inget
problem för henne.
hennes liv. Hon saknar sin familj
– Det kändes jättebra, inga prooch hoppas på sikt ha flera av sina
blem. Kyrkan är Guds plats. I mitt
barn på närmare håll – i dag är de
hemland lever kristna och muslimer
vuxna spridda i Frankrike och USA.
bredvid varandra, nära tillsammans.
De tre yngsta bor med sin mormor
Hon fick börja med att hjälpa till
i Djibouti. Där fick Momina nyligen
i köket, med att fixa kaffe och bre
lyckan att möta de flesta ur familjen
smörgåsar. Blev snabbt en favorit hos
vid en dotters bröllop.
RPG-besökarna.
Hon är stolt över barnen, som alla
– Ååh, RPG!
satsat på studier
De tycker om
och bra jobb.
mig, jag tycker
Näst äldste
om dem. Men
sonen Ahmed bor
nu är det ett år
tillsammans med
sedan…
Momina i VästerMomina har
ås. Han studerar
även varit en
till både tolk och
extra kraft på
dataingenjör och
fritids, med städjobbar bland anning och mat.
nat som undersköOch tidigt
terska, en utbildanpassade hon
ning även Momina
sig efter svenska
siktar in sig på nu
tidsnormer. Hon
när hennes tjänst
pekar på sin
Rigmor Rudäng har varit ett stöd
i Ansgars är på väg
klocka och ler:
för Momina från start.
att ta slut. Hon är
– Jag kommer
uppsagd på grund
alltid i tid! Jag följer svenska regler,
av arbetsbrist från slutet av april och
stänger av mobilen under möten…
vill satsa på en utbildning, parallellt
Rigmor Rudäng sitter med under
med jobb inom hemtjänsten.
intervjun, och intygar:
– Men jag kan aldrig glömma den
– Du är så plikttrogen! Och verkar
här kyrkan!
alltid så glad och positiv.
– Jag kan inte bli arg, inte mer än
en minut, kanske om någon säger
något dumt, säger Momina och ler.
Men självklart finns det sorg i
7

Viktiga datum:

Ny och spännande verksamhet för Tweens!
I församlingen finns det bra och
värdefull verksamhet för både
barn och tonåringar, men vad
finns det för den som har växt
ur barnaktiviteterna men inte
är tillräckligt gammal för
tonår?

att vara en självständig tonåring
och ett barn.

Varannan fredag, med start den
19 mars,
mars kommer gruppen att
samlas i kyrkan. Vi kommer att
fika tillsammans, spela spel,
pyssla, baka och göra aktiviteter
Vi har länge tänkt på denna
tillsammans där vi alla har roligt.
fråga och äntligen finns
Som avslut kommer vi att ha en
svaret! Att vara en Tween inne- andakt där vi kan prata om saker
bär att man är i åldrarna mellan som berör tweens, deras
barn och tonåring. Att vara i
funderingar och oro. Vi hoppas
tween-åldern kan vara svårt då
och tror att Club Tween kommer
det innebär att kroppen börjar
kunna vara ett sätt för barn att
göra sig redo för puberteten,
bygga nya relationer, både med
samtidigt som man slits mellan vänner och med Jesus.

8

Ungdomsalpha
Alpha har fått tillökning!
Under hösten 2020 startade
ungdomsalpha som är riktat
mot gymnasieungdomar med
längtan att fördjupa sin
kristna tro.

tvungen att träffats digitalt, på
grund av pandemin. Trots detta
har det varit en del
träffar och både ungdomar
och ledare har uttryckt att det
har varit givande. Vi har utgått
från det material som finns för
Första mötet skedde in real
ungdomsalpha där alla tillsamlife i Ansgarskyrkan med fyra mans tittar på en kort film från
gymnasieungdomar närvaran- Ungdoms-Alphas filmserie och
de. Under resterande del av
svarar på frågor under filmens
terminen var gruppen tyvärr gång. Den är skapad för att
engagera primärt
tonåringar i samtal
om livet, tro och
Jesus. Varje film
berör frågor så som

“Vem är Jesus?, ”Hur
och varför ska jag
be?” och “Vad ska
jag med kyrkan
till?”. Vill du vara
med?
Varmt välkommen!

Vi behöver ledare, vi behöver er!
Verksamheten för barn och ungdomarna växer!
Tyvärr växer inte ledarantalet i samma takt.
Barnen och ungdomarna behöver din hjälp.
Som ledare kan du vara en viktig del i barnets liv
och bidra till en bättre fritid. Lite hjälp är bättre än
ingen hjälp! Visst vill du vara med? Hör av dig till
Linnéa Hjelmstedt, linnea.hjelmstedt@ansgars.se
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Lyckliga tonårsröster ger järnet
Att leka in nya rytmer och sånger, skapa trygg gruppdynamik – och inte prata om gudstjänsten som något
upphöjt på piedestal. Det är ett grundläggande tankesätt hos församlingens körledare Ingela Johnsdotter
Omnell i hennes arbete med barn och sång.
Text & foto: Ann Lystedt

– När det gäller Happy Voices, som
är i högstadieåldern, har de skola
och andra aktiviteter som konkurrerar. Det är viktigt att behålla
dem sångligt från barnstadiet till
vuxensång genom att hålla ett
visst tempo
och att jobba
från gång till
gång.
– Vi har
varje gudstjänst som
ett projekt
– med tre
övningar och
en uppsjungning. Något
att längta till, lite guldkant. Skulle
vi hålla på varje vecka riskerar vi
att tappa deras intresse.
Hon gläds över deltagarnas tydliga utveckling.
10

Bus och igenkänning för de yngre
De yngre barnens kör, Vox Kids
med ett 30-tal deltagare, har satts
på paus under pandemin. I den
gruppen handlar det mycket om
igenkänning:
– De ska
känna igen
sig från gång
till gång
– med välkomstsång,
ramsa, hejdå-sång…
Hon övar
upp deras
gehör och
leker med
rytmer och nya sånger. Och så
tempot:
– Det får inte vara någon dötid,
det händer väldigt mycket på några sekunder i den åldern!
Ingela har lång rutin av barn

och musik efter många år som
körlärare vid Fryxellska skolan.
Hon betonar att även små barn
har rätt till god kvalitet i musiken.
Roligt med sångutmaningar
Källan besöker kyrkan en februarisöndag när Happy Voices, en
grupp tjejer i 13-årsåldern, laddar
för gudstjänst. Gruppen gjorde
Ingela stolt och glad vid sitt inslag
i den digitala julkonserten.
– Det var kul att se hur de blommade ut!
Denna söndag har temat ”Prövningens stund”. Det ska nog inte
tynga de här tjejerna för mycket.
De verkar ha längtat:
– Jag har alltid tyckt att det är
roligt att sjunga och lyssnar på
många olika artister, berättar Maria Stenberg.
Emelie Bertram är nog den i
gruppen som har längst vana av
att sjunga inför församlingen.
– Ja, jag tycker det är jättekul
att sjunga!
Både hon och Svea Rådman går

i musikklass på Fryx. Svea håller
med om känslan och ser fram
emot dagens utmaning, Lady Gagas megahitlåt Shallow:
– Jag älskar Shallow!
Ronja Pettersson är på plats i
god tid, eftersom pappa Magnus
har ljudbåspasset den här söndagen.
– Jag gillar att sjunga i grupp,
säger hon. Och det är kul med
andra i samma ålder. Att känna
de andras glädje och få energi av
varandra, i låtar som alla i gruppen njuter av.
– Shallow är svår men bra.
Och svår blev den, med sin
krävande heloktavshöjning. Men
Ingela såg till att sänka den en
aning redan under övningen.
Denna gång saknades Märta
Gårdstam och Tilda Brunnegård i
Happy Voices, men de övriga fyra
gav järnet. Och med Shallow inspirerade de till och med Andreas i
hans predikan om att finna stadig
mark under fötterna.
11

HUR SKA BARNEN VÅGA?
Text & foto: Monica Bertram

”Vad lyckligt lottade ni är som har
barn som både kan och vågar
sjunga inför publik”, fick jag som
kommentar i somras.

184 cm lång mamma, men däremot
fick jag sitta bakom predikstolen en
gudstjänst. Då vågade hon sig fram.
Nästa steg var att försöka få henne
att sjunga med mig på Björnö, men
Ja, det är vi, men det är inte bara
nej då skulle alla titta på henne för
något som kommer utan delvis något
mig hade de sett förut. Jag sa ”Du vill
vi medvetet jobbat för. Detta vill jag
alltså sjunga under ljuständningen?”.
dela med mig av för att kanske kunna Det tog hon fasta på så jag fick
inspirera flera. Jag har sjungit för våra lite bråttom när hon dagen innan
barn sedan de var små. Dels för att
undrar när hon skulle sjunga under
lugna och söva, dels för att lära dem
ljuständningen. Som tur var tyckte
sångerna. Barnsånger och psalmer
sommarpastorn det var bra. Efter det
stod framförallt på repertoaren. De
gick det även i kyrkan med sällskap
började i musiklek
av mig innan hon
och barnkör, men
vågade själv. Joel
"Det är vi tillsammans
Joel satt mest vid
ville absolut inte
som gör gudstjänsterna" sjunga med Emelie
sidan av och ibland
utanför rummet,
för han vågade
men vi fick inte missa hans ”misikinte. ”Jo, sa han, om jag får gömma
lek”.
mig bakom ett notställ så går det bra”.
Sagt och gjort. Notstället fram trots
På kören började han med att vara
att ingen behövde noter för att Joel
tyst. På frågan om det inte blir en
inte skulle behöva se någon. Sedan
konstig kör om alla är tysta svarade
var det mest nej på mina frågor fram
han ”Mamma du behöver inte oroa
till julkonserten för då kom frågan
dig de andra kan inte vara tysta i 45
från Ingela. Senare sa han ja till att
minuter”. När det var dags att sjunga
sjunga solo på avslutningen för hela
med kören vägrade Emelie gå fram
Norra Vallbyskolan.
med kören och Joel gick med in, men
vek av innan de kom fram till scenen. Vi i musikrådet ser gärna att fler barn
och ungdomar är med och sjunger
Emelie ville att jag skulle stå framme
på gudstjänster (och om man inte
med kören, men det ville inte en
12

Joel och Emelie Bertram sjunger på Björnö.

sjunger, att man läser text eller är
kyrkvärd eller…)
Församlingen är en fantastisk
växtplats för ni ger så mycket positiv
feedback. Vi planerar ju flera månader i förväg vem som ska sjunga,
men det går utmärkt att komma med
senare. Vi som är med och sjunger
ofta avstår gärna en sång eller att det
blir ytterligare en. Vill man sjunga
med en kompis så går det bra eller
om man vill göra en sång med någon
av oss som testat några gånger så går

Uppslag Ansgar
– en källa till info
Känner du till att vi har en plats där man
hittar församlingsmöten, Källan, Årsboken,
kalender osv osv? Den heter Uppslag Ansgar och är en plats för oss i församlingen,
där vi hittar massor av ”intern” information.
Här hittar du en guldgruva med både

det bra. Vill man gömma sig bakom
notställ eller bara sjunga om sången
är tidigt i gudstjänsten så brukar det
mesta gå att ordna.
Ibland kanske det behöver vara någon
annan som frågar och ibland kanske
bara frågan behöver komma fler
gånger. Det kan även gå bra att spela
någon lämplig trudelutt.
Det är vi tillsammans som gör
gudstjänsterna.

dagsfärsk och äldre info om allt från vem
som är vaktmästare denna vecka till stadgar
och årsberättelser.
Det är en lång och knepig länk att skriva ut i
klartext, men om du vill få länken kan du be
Anne-Sofie Petersen (aspe@hdc.se) om den
så kan hon skicka dig den i ett mail.
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Inger vill både
lyssna och
utmana
Vi har vant oss vid att se Inger
Ekvall som gudstjänstledare och
vid årsmötet tackade hon ja till
ytterligare ett ledande uppdrag:
som vice församlingsföreståndare.
Text & foto: Ann Lystedt

och se till deras olika behov. Jag vill
ha omsorg om varje församlingsmedlem – och att vi alla känner omsorg
Det är ett frivilligåtagande där hon
om även andra som möter oss.
går in som en kraft i församlingens
Inger Ekvall har till vardags ett
andliga vård. Hur tänker hon kring
resande och rätt krävande jobb som
det?
konsult inom företagsutveckling.
– Vi är Guds händer och fötter på
Hon bedömdes av valberedningen
jorden och jag vill att fler ska få möta
som både en inlyssnanJesus, säger Inger.
de person och en tydlig
Alla gudstjänster kan
"Vi är Guds händer ledare – som vågar
inte passa alla, men
och fötter på jorden utmana om det behövs.
jag hoppas att alla
Det kan hon känna igen
och jag vill att fler
ska kunna känna
sig i:
igen sig på något
ska få möta Jesus"
– Vi behöver pröva nya
sätt. Vidden av vår
vägar och vi får aldrig
verksamhet är stor.
bli en ’trivsam förenOch där är alla funktioner viktiga,
ing’… Uppdraget är att sprida Guds
något hon berörde vid gudstjänsten
rike och vara Kristi kropp på jorden.
efter årsmötet:
Var och en bidrar på sitt sätt.
– En församling består av så många
– Jag vill utmana alla att våga se
delar – praktiska, administrativa, leatt de vägar andra uppskattar och
dande. Det är lika heligt att vara den
brinner för kompletterar mitt eget
som skurar golv som den som söker
sätt, snarare än hotar det. Oavsett vad
bygglov eller leder en gudstjänst – så
det gäller.
länge vi gör det för Gud och av kärlek
till församlingen.
– Utöver gudstjänstlivet handlar det
ju om att möta människor där de är
14

Foto: Bengt Sandqvist

SMITTSÄKERT STICK
OCH SNACK

I den sociala nedstängdhetens
kvava atmosfär finns det faktiskt
en del luftfickor. En av dem kan
spåras genom klirret av stickor –
och kaffedoft.
Text: Ann Lystedt

Församlingens flitiga stickkafédamer
drog väl helt enkelt ut borden till
smittsäkert avstånd –och fortsatte
under pandemin sin både socialt
och mänskligt viktiga gärning med
stickning av filtar, mössor, vantar och
andra användbara plagg. Tisdagar och
onsdagar, varannan vecka.
Resultatet blir välkomna gåvor
till Västerås Stadsmissions besökare,
barnfamiljer i Kongo, där Equmeniakyrkan bedriver sitt arbete samt till
Belarus och Lettland genom Kungsörs Second Hands arbete. Stickade
barnkläder behövs faktiskt i Kongo då
nätterna kan vara mycket kalla.
Dessutom får deltagarna chansen att träffas och prata. Och skoja.

90-plussaren Barbro Nyström säger
att hon uppskattar att träffa lite yngre
kamrater, varpå 70- och 80-plussarna i
gänget skrattar gott. Allt är relativt.
”Toppentjejen” Agneta Sandqvist,
som håller koll på att restriktionen
om max åtta deltagare hålls, får beröm som sammanhållande kraft.
Någon hyllar sin mamma, som en
gång lärde henne sticka, en annan
skojar om samtalen som ofta återkommer till samma teman:
– Det är ju som i stickbeskrivningen: ”upprepa”!
Och högen med filtar, tröjor, mös�sor, raggsockor och vantar bara växer.
Även om biståndsändamålet nästan
tagit över är det helt okej med stickande för eget bruk också.
Mångåriga internationella projekt
går här alltså hand i hand med det
mer nutida fenomenet stickkafé. Idén
väcktes i Ansgarsförsamlingen av Ann
Jonäll och Agneta Sandqvist för snart
tio år sedan.
Måndagsträffen har pandemipausat, men deltagarna har under åren
bidragit med många längdkilometer
förbandslinne till sjukvårdsmaterial i
Kongo. Gamla lakan blir bindor, kompresser och förband. Även färgglada
nya barnlakan skapas, berättar Barbro
Bergström från Måndagsträffen.
Rutinen att riva lakan föddes i
tidigare Baptistförsamlingen. Enligt
Christer Daelander, Equmeniakyrkans samordnare för Afrika, har
förbandslinne av just gamla lakan en
starkare kvalitet.
Måndagsträffens verksamhetsår
blev endast tre månader långt, men
vad som tillverkats i hemmens pandemi-isolering framgår förstås inte av
någon statistik.
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T.v. Hans-Erik Berglund vid den färdiga barnhörnan.
T.h. Hans Rudäng, Nils-Erik Lindberg och Stig Sjögren monterar
ihop stommen till barnhörnan.

Kakel, fix och måleri

Överraskande gofika!

Text: Ann Lystedt Foto: Anne-Sofie Petersén

Det finns de som hoppas att
pandemin ska hålla i sig ännu
ett litet tag. Inte alls för att de
gillar eländet, men en folktom
kyrka är just nu en idealisk situation för de praktiskt arbetande
herrar som sliter med att hålla
fastigheten i gott skick.
– Vi passar på medan det är lugnt,
säger Hans-Erik Berglund, återvinningsansvarig men även drivande
i nyskapandet i lokalerna.
– Det är fantastiskt roligt att
vara här, ett mycket trevligt gäng,
säger han.
Det kallas lite slarvigt för ett
”gubbdagis" – och visst blir det en
del kaffekoppar och muntert samspråk vid 10-fikat men däremellan
utför herrarna en mängd renove16

rings- och förbättringsarbeten.
Både kyrksalen och församlingssalen genomgår en förvandling.
När gudstjänstlivet plötsligt blev
en filmad verksamhet belamrades
området vid mixerbordet med
sladdar, kablar och andra tillbehör. Nu har ljud-, ljus- och bildgruppen fått en mer professionell
och avskärmad arbetsplats.
Hans Rudäng, Nille Lindberg
och Stig Sjögren ligger på alla fyra
och snickrar ihop en ”barnhage”.
De yngstas nya hemvist hamnar
längst in till höger vid ingången
till kyrksalen.
Ljuständningen till vänster i bakre delen av salen får nu sällskap
av en avskild bänkdel för förbön
och samtal.
Två ”hemlighus” har fått ny
design under pandemin, vilket

gett både snyggare och lagligare
avträden. Hans-Erik, med mångårig erfarenhet av lokalanpassning
för funktionshindrade, visar stolt
de två toaletterna i kökstamburen och gamla sakristian. De har
nykaklats i vitt och mörkgrått
eller svart.
– De mörka partierna ska leda
synskadade rätt, mot handfat och
toalett.
– Och det som är
bra för funktionshindrade är bra
för alla, fastslår
Hans-Erik, som har
många års fastighetsansvar inom
Försäkringskassan
i sin erfarenhetsbank.
I kyrksalen finns
nu ett nybyggt förråd för stolar och
bord – ett utrymme som måhända
också kan hysa tombolahjulet den
dag försäljningar åter blir möjliga.
Det gamla stolsförrådet har fått
bredare dörr och ny belysning,
hissarna omges av fräschare färger
– och pelarna i församlingssalen
har målats grå av Hans Rudäng,
gängets målare och mattläggare.
Men varför just grå? Jo, som
kontrastfärg mot allt det vita.
Men NU är det dags för fikapaus. Med avhandling av samhällsläget, skolans situation, ungdomsbrottsligheten, pandemin…
Stig Sjögren hamnade i det händiga pensionärsgänget en dag:

– Jag behövde något att göra,
känner mig rastlös annars. Är
uppvuxen på landet i södra Lappland, van att dona med hus och
annat. Jag fick lära mig att göra
saker själv – utan att vara rädd för
att göra fel!
Nils-Erik ”Nille” Lindberg kallar
sig för passionär och är en av dem
som bemannar snickarverkstaden varje torsdag.
”Träskallarna”
kallar de sig.
Stefan Olsson,
han med släpkärran ni vet, kör till
återbruken och
rycker i övrigt ut
”när det finns tillgång på arbete”.
Med eller utan
pandemi: Det
praktiska arbetet
fortsätter vecka
efter vecka. Nästa steg? Nya, värdigare damtoaletter och ny avloppsledning på nedre plan. Ett omfattande ingrepp som blir enklare att
åstadkomma utan störande besökare, förstås.
Stefan Olsson säger med fin
omsorgston:
– Det här är en gammal fastighet med stort renoveringsbehov.
Det är viktigt att hålla kyrkan
fräsch.
Mitt i fikat överraskar en glad
Helena Lundin med nybakt bröd.
”Till gubbarna”, står det på påsarna. Då blir det påtår.
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SE PÅ DINA HÄNDER
FÖRFATTARE: Per Harling

Se på dina händer,
känn ömheten och värmen.
Gud behöver dem.
Se på dina fötter,
känn beredvilligheten och kraften.
Gud behöver dem.
Känn ditt hjärta slå,
känn elden och kärleken.
Gud behöver det.
Detta är Guds värld
och vi vill tjäna Gud i den.
AMEN.

Leva-vidare-samtal
Att mista en anhörig eller annan
närstående påverkar livet på olika
sätt. Tankar, känslor, minnen behöver
plats. Praktiska ting måste klaras av.
Sorg och saknad präglar tillvaron.
Livet förändras. Det kan vara värdefullt att få samtala med andra som
befinner sig i en liknande situation.
Sorgens smärta behöver kläs i ord.

18

VI INBJUDER DIG till en
samtalsgrupp i Ansgarskyrkan.
Vi träffas vid 5 tillfällen.
Första träffen blir Måndag den
12 april kl. 14.00 i Ansgarskyrkan. Vi
kommer att vara max 8 i en grupp
– blir vi fler så gör vi fler grupper.
Välkommen med din anmälan
och eventuella frågor till Gunilla
Adamsson, diakon tel: 021–14 07 06
eller till exp. tel: 021-14 07 01

Foto: Ann Lystedt

Hallå
Hur gick där
det här ti
ll?
Vi är ju många som känner igen
Gunilla Adamsson sedan tidigare. Nu
är hon tillbaka som diakon och vikarie
för Hanna Czitrom Gustafsson som
tagit tjänstledigt i ett halvår, fram till
30 juni. Gunilla var diakon i Missionskyrkan 1985-2000 så för många i
församlingen är hon ett kärt återseende, men för andra ett nytt
ansikte. Så vem är då Gunilla?
Hon kommer från Kalmar (hörs på
dialekten som hon har behållit genom åren), 62 år, änka sedan många
år tillbaka, har en kritvit katt som
heter Alaska, tycker om att lyssna på
människor, trivs i Västerås och ser
fram emot att få komma till oss igen.
– Jag har valt att knyta ihop säcken
så att säga, och återvända till Västerås efter många år i Kalmar och
Finspång.
Gunilla har under årens lopp jobbat
som diakon i många olika sammanhang – dels i Svenska kyrkan, dels i
Equmeniakyrkan.
– Nu senast kommer jag från ett
jobb i Svenska kyrkan i Hallstahammar/Kolbäck, där vi hade ett jättebra
team med Pernilla Olsson, Ulrika
Lindholm och Ann Kristiansen Lund.

Men nu blev
detta
vikariat ledigt
och jag
bestämde mig för att hoppa på det.
När vi får chansen att ses igen får
vi nog alla lov att presentera oss för
Gunilla. Det var ju över 20 år sedan
hon sist jobbade hos oss och även om
vi inte tror på det själva så har vi alla
förändrats – men naturligtvis bara
till det vackrare med mera skrattrynkor runt ögonen.
– Jag har inte hunnit känna efter
hur det känns att komma tillbaka till
Ansgars, men ser fram emot alla samtal med människor – både nya namn
och gamla bekanta. Jag vill ju gärna
jobba med de äldre, säger Gunilla.
Hennes fokus kommer att vara hos
just de äldre i församlingen, men
hon vill naturligtvis gärna prata med
de som önskar få ett samtal, oavsett
ålder. Ingen ska dra sig för att ringa
upp henne för ett gott samtal.
Vi önskar henne varmt välkommen
igen till vår gemenskap, där både vi,
vår församling och naturligtvis även
Gunilla har förändrats med tiden –
men bara till det bättre!
Text: Anne-Sofie Petersén
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Ljudbordet är dukat
Text & foto: Anne-Sofie Petersén

Det har hänt mycket i kyrksalen på
senaste tiden. Både ljud- och ljusfolket och snickarna i församlingen har
jobbat för fullt. Dels har ljudbordet
fått sällskap av mera utrustning och
byggts in i ett nytt bås, dels har lekhörnan blivit nysnickrad. Vi frågade
Anders Bertram vad som hänt runt
ljudbordet.

tekniker. En på ljud, en som sköter
kameror och som väljer vad som ska
visas hela tiden. Och så en som har hand
om text och bild, alltså de textremsor
som kommer upp, olika skyltar som
läggs upp i sändningen och så vidare. Nu
behöver vi ju inte ordna med ljudet inne
i kyrksalen utan bara på inspelningen.

Ljudbåset har fått sällskap av mycket
mera "saker", vad
är det som har
hänt?

— Hur mycket vi kommer att sända när
vi kan börja ha
gudstjänster mer
som vanligt igen
får vi se framöver. Vi kan till
exempel spela
in gudstjänster
och konserter
för att sända i
efterhand.

— Det gamla
ljudbordet bak i
kyrksalen har under flera år varit
i minsta laget. Vi
har haft behov att
få plats med fler
saker bland annat
i samband med konserter, däribland
utrymme för att styra belysningen. I
och med corona så dök nya behov upp i
form av att filma gudstjänsterna så att
de skulle kunna sändas på Youtube till
församlingens medlemmar och andra.
— Det som tillkommit är utrustning för
att kunna styra kameror och sända och
för att lägga till sångtexter, namnskyltar
och bilder i sändningen. För att allt
skulle få plats har flera i snickargänget
gjort ett fantastiskt jobb med att bygga
ett nytt teknikbord med utrymme för
allt som behövs.

Hur går det till vid
gudstjänsterna numera?
— En vanlig gudstjänst när församlingen inte kan vara på plats är vi tre
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Vad händer sen, när corona är över?

— Visningen av
psalmtexterna har nu gjorts med bättre
hjälpmedel än förut, så vi kan lätt förbereda texterna och lätt anpassa själva
visningen också. Detta är det tänkt att
vi fortsätter med senare också även om
vi inte sänder eller spelar in. Alla saker
kommer att stå där även när de inte
används. När de inte används kommer vi
täcka över med ett tyg.

Vem har gjort allt jobbet?
— Vi har fått köpa in utrustningen som
har behövts för att kunna genomföra
sändningarna. Bygget av bordet har
gjorts främst av Stig Sjögren, Hans-Erik
Berglund, Stefan Olsson och Hans
Rudäng. Vi bygger för framtiden, säger
Anders Bertram.

Foto: Carl-Johan Höglind

Västerås bästa fritids - kom alla barn!
Text: Linda Gårdstam

Fritids har funnits i Ansgarskyrkan
sedan tidigt 1990-tal. Genom årens
lopp har många många barn fått en
relation till kyrkan på ett mycket
naturligt sätt. De har dessutom fått
en fritid med meningsfulla aktiviteter och trygga vuxna i sin närhet.
De har fostrats i enlighet med våra
grundläggande värderingar om allas
lika värde och att behandla andra så
som man själv önskar bli behandlad.
Många av de som gått i scouterna har
börjat på fritids först. Nu vittnar föräldrar om hur viktigt Ansgars fritids
är på Pettersberg. Ett område som till
stor del präglas av socioekonomiska
utmaningar vilket speglas i skolmiljön. Hos oss finns en trygg fristad
och barn med blandad bakgrund. En
förälder uttryckte det som att bland
de barn som går på Ansgars fritids
finns en bakgrund som på ett fint sätt
liknar Sverige. Den lilla skogsdungen
och vår fantastiska inomhusmiljö är
också sådant som värdesätts.
Men just nu har fritids väldigt få barn
inskrivna. Vi skulle kunna ta emot

dubbelt så många barn mot vad vi har
i dagsläget. Och varje barn genererar
pengar från kommunen som såklart
används till hyra och mat men även
till att bekosta personal. Ju fler barn
desto fler kan vi ha anställda och
desto tätare blir närvaron av vuxna
på Västerås bästa fritids. Och tvärtom
blir det så att ju färre barn vi har,
desto färre anställda kan vi ha och
med det minskar de möjligheter vi
har att bedriva olika typer av verksamhet. Vi vill ju fortsatt ha Västerås
bästa fritids.

Ett arbete med att rekrytera
barn har nu intensifierats med
representanter från styrelsen,
personalen på fritids samt
några mycket kloka föräldrar.
Vill du vara med i detta arbete
är du varmt välkommen att
delta! Hör av dig till Linda
Gårdstam, 021-448 19 22 eller
linda@gardstam.se.
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Handledare som både
lyssnar och tar tempen
på församlingen
Text: Kenneth Holmstedt
Foto: Sollentuna missionsförsamling

Under året sker en nystart av
församlingens utvecklingsarbete.
Församlingsstyrelsen och föreståndaren leder det arbetet. Med
stöd av en handledare. Så står det
i församlingens handlingsplan för
2021. Arbetet inkluderar en översyn av församlingens vision och
det som kallas färdplan.

bygga upp detta arbetssätt.

Per Westblom kommer att fungera
som handledare. Han arbetar sedan
september 2019 som pastor och
föreståndare vid Edsvikskyrkan i
Sollentuna. Han har tidigare verkat
centralt inom Equmeniakyrkan som
chef för den nationella enheten. Pers
fokus har länge varit församlingsutveckling. Han berättar att han haft
uppdraget att vara handledare i flera
olika församlingar. Stora och små.

Exakt hur vi ska arbeta inom vår
församling är inte fastlagt. Per ser
det som viktigt att först fånga upp
nuläget: ”Här står församlingen idag”.
Varje församling är unik med sin
historia, sina ambitioner och styrkor.
Självklart finns det alltid olika bilder
och upplevelser inom en församling.
Det finns sällan en bild över vad
som är vi och vad vi står för. Det vi
kan kalla identitet. När handledaren
närmar sig en församling är det
viktigt att lyssna så mycket som
möjligt. Och mäta ”temperaturen”.
Handledaren Per kan sedan ge ett
utifrånperspektiv och ställa frågor
om ”blinda fläckar”. Och sedan stödja
församlingen i sin egen process. Inte
äga den.

Equmeniakyrkans plan för församlingens förnyelse, utveckling och
växt kallas Färdväg. I den kan vi läsa
att det som stöd till församlingarna
utbildats ett antal handledare. Per
har i sin tidigare roll varit med om att

Per ser det som viktigt att bygga på
församlingens styrkor. Även om vi
inte ska blunda för mindre goda sidor.
Genom att inte känna till eventuella
”minfält” kan handledaren frimodigt
ta upp samtalsämnen som det kan
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ha blivit tabu att tala om. Och som
församlingen anpassat sig till och gör
väldigt stora ansträngningar för att
komma runt. Genom att våga tala om
detta och inte söka få bort det osagda
kan livet bli rimligare och lättare för
alla, menar Per.

en församling ska utvecklas. Det är
viktigt att handledaren med både nyfikenhet och intresse kan få en grupp
att öppet berätta om sin situation och
sina erfarenheter. Och lyssna till vad
som sägs och inte sägs. Och hjälpa
församlingen att göra sina vägval.

Per Westblom är en rutinerad handledare. På min fråga om vem som
egentligen behöver en handledare,
är det styrelsen eller medarbetarna,
svarar han församlingen. Men en

Det ska bli spännande att vi får
vara en del av en nystart av ett
utvecklingsarbete. Vi kan alla bidra.
Per Westblom, som har sina rötter i
baptiströrelsen, kommer att kunna
lotsa oss fram till ett involverande
arbetssätt. Det är alltid modigt att
släppa in nya ögon utifrån. Men
nödvändigt. Smålänningen Per från
Jönköping kan säkert både utmana
oss och synliggöra våra styrkor – och
inte låta oss vika undan från problem.
Ytterst är det alltid styrelsen och
församlingsföreståndaren som leder
processen.

"Det är alltid modigt att
släppa in nya ögon utifrån.
Men nödvändigt."
församling består av olika personer
med olika uppgifter. Som tillsammans bildar en helhet.
Förutom att handledaren kommer
utifrån och då ser sådant som lätt
glöms bort – och gör detta synligt
– kan Per tillföra erfarenheter både
från den centrala nivån inom kyrkan
och från andra församlingar. Han har
också erfarenhet som föreläsare och
är väl insatt i vad som krävs för att

I dessa coronatider är det viktigt med
tålamod och att vi väljer arbetssätt
utifrån den situation som vi finns i.
Jag är övertygad om att Per Westblom
som person, med sin utbildning
och erfarenhet, kommer att vara en
tillgång i vårt arbete.
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ANDAKT PÅ PÅSKDAGEN
Text: Jonas Bergsten
Ur "Andakter för fastan och påsken" red: Linda Alexandersson

"Vem ska rulla undan stenen
från graven åt oss?"
Mark 16:3

Tidigt på söndagsmorgonen beger
sig några kvinnor till graven (på
påskdagen går solen upp 06.23 i
Jerusalem). Deras huvudsakliga
samtalsämne under den ca tre
kilometer långa vandringen från Betania genom Jerusalem till gravplatsen var vem som skulle kunna rulla
undan stenen.
Men när de väl kommer fram visar
det sig att stenen redan är borta…
Hur ofta är det inte vi oroar oss
över saker som vi ändå inte kan
göra något åt? Jesu undervisar om
detta i Matt 6:34 där han uppmanar
oss att inte göra oss bekymmer för

morgondagen. Har du bekymmer
du behöver överlämna (rulla över)
till Jesus?
Vid graven möter de en ängel och
dessa kvinnor får vara de första som
tar del av det största miraklet som
skett i världshistorien - att Jesus har
uppstått. De får gå med himmelskt
budskap till lärjungarna, vilket gör
dessa kvinnor till de första som
någonsin predikar uppståndelsen!
Finns det någon du kan få uppmuntra idag och berätta om den
absolut största händelsen i världshistorien – Jesus är uppstånden!

Bön

Tack Gud för
uppståndelsens under!
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PÅSKENS HÖGTID
PROGRAM
PALMSÖNDAGEN 28 MARS

11.00 Musikgudstjänst med nattvard.

Sång: Cantabilegrupp och Per Söderbäck. Musik: Ingela Johnsdotter Omnell.
Andreas Löwkvist predikar.

ONSDAG 31 MARS

Kristus är
uppstånden.
Ja! Han är
sannerligen
uppstånden.

13.00- 15.00 Öppen kyrka
med nattvard. Gunilla Adamsson

tar hand om en nattvardsstund i liten
grupp för den som önskar.
Anmälan via kalendariet på ansgars.se
eller till expeditionen om du har svårt att
anmäla dig digitalt.

SKÄRTORSDAG 1 APRIL

19.00 Skärtorsdagsandakt med
efterföljande nattvard med Andreas
Löwkvist. Musik av grupp ur Cantabile
och Anita Öhrman Eriksson.

Andakten livesänds och efter livesändningen finns det möjlighet att ta emot
nattvard i mindre grupper. Anmälan via
kalendariet på ansgars.se eller expeditionen om du har svårt att anmäla dig
digitalt.

LÅNGFREDAG 2 APRIL

11.00 Gudstjänst med predikan av Alf

Rikner. Sång och musik med Tomas och
Yvonne Stenström. Gunilla Adamsson
leder gudstjänsten

PÅSKDAGEN 4 APRIL

11.00 Gudstjänst på Påskdagen.

med predikan av Bengt Sandqvist. Sång
av Erik Olsson och Cantabilegrupp.
Musik: Ingela Johnsdotter Omnell.
Andreas Löwkvist är gudstjänstledare.
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PROGRAM
MARS-MAJ 2021
Tills läget förändras fortsätter vi att sända gudstjänster och annat program
digitalt via Youtube. Länk och uppdaterat program finns på www.ansgars.se.

VARJE VECKA
Tisdag kl 20.00 Bön via zoom
Onsdag kl 13-15 Öppen kyrka
Fredag 19.00 Tonår

JÄMNA VECKOR
Stickcafé
Tisdag och onsdag kl 13.30-15.30.
Max 8 personer. Anmäl deltagande till
Agneta Sandqvist 070-296 13 07.

UDDA VECKOR
Fredag 16.00-17.30 Club tweens.
För dig som går i åk 4-6. Start 19/3.

MARS
SÖNDAG 21 MARS

11.00 Gudstjänst på Jungfru Marie
Bebådelsedag. Guds mäktiga verk.

Sång av Eva Brindbergs Granath. Bengt
Sandqvist predikar. Emilia Schöier är
gudstjänstledare

SÖNDAG 28 MARS

11.00 Musikgudstjänst med nattvard

på Palmsöndagen. Sång av Cantabilegrupp och Per Söderbäck. Musik: Ingela
Johnsdotter Omnell.
Andreas Löwkvist predikar.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
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MÅNDAG 29 MARS

Infoträff för ny konfagrupp. För

tonåringar födda 07 eller äldre och deras
föräldrar. Välj att vara med i kyrkan kl
18:30 eller via zoom kl 20.00.

ONSDAG 31 MARS

13.00- 15.00 Öppen kyrka med
nattvard Gunilla Adamsson tar hand om
en nattvardsstund i liten grupp för den
som önskar. Anmälan via kalendariet på
ansgars.se eller till expeditionen om du
har svårt att anmäla dig digitalt.

APRIL
SKÄRTORSDAG 1 APRIL

19.00 Skärtorsdagsandakt med
efterföljande nattvard med Andreas

Löwkvist. Musik av grupp ur Cantabile
och Anita Öhrman Eriksson. Andakten
livesänds och efter livesändningen finns
det möjlighet att ta emot nattvard i
mindre grupper. Anmälan via kalendariet på ansgars.se eller expeditionen om
du har svårt att anmäla dig digitalt.

LÅNGFREDAG 2 APRIL

11.00 Gudstjänst på Långfredagen

med predikan av Alf Rikner. Sång och
musik med Tomas och Yvonne Stenström.
Gunilla Adamsson är gudstjänstledare.

PÅSKDAGEN 4 APRIL

11.00 Gudstjänst på Påskdagen.

med predikan av Bengt Sandqvist. Sång
av Erik Olsson och Cantabilegrupp.
Musik: Ingela Johnsdotter Omnell.
Andreas Löwkvist är gudstjänstledare.

SÖNDAG 11 APRIL

11.00 Gudstjänst. Påskens vittnen.

Predikan av Sara Secund. Sång av Mårten
och Hanna Czitrom Gustafsson. Cecilia
Strandrot är gudstjänstledare.

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.
Sång: Cantabilegrupp. Musik: Ingela
Johnsdotter Omnell. Barbro Berglund är
gudstjänstledare.

18.00 Prel: Gudstjänst i Betel

med Andreas Löwkvist. Om det är ok med
då rådande restriktioner. Håll utkik på
hemsidan!

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. Extra
insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. Björn Roman Odelberg är
gudstjänstledare.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

MAJ
SÖNDAG 2 MAJ

SÖNDAG 9 MAJ

11.00 Gudstjänst på Bönsöndagen.

Andreas Löwkvist predikar och sång och
musik av Monica och Emelie Bertram,
Linda Österberg och Anette Hallqvist.
Per Söderbäck leder gudstjänsten.

SÖNDAG 16 MAJ

11.00 Gudstjänst söndagen före
pingst: Hjälparen kommer.

Ulrika Lindholm predikar och Cecilia
Strandrot leder gudstjänsten. Sång av
Karin E Aase och grupp ur Cantabile.

SÖNDAG 23 MAJ

11.00 Gudstjänst på Pingstdagen

med predikan av Andreas Löwkvist. Sång
av Ann-Sofie Nordkvist, Camilla Kontio,
Tina Laine och Helena Lundin. Musik:
Helena Lundin. Björn Roman Odelberg är
gudstjänstledare.
18.00 Musik inför veckan med Mattias
Schöier och Richard McGovern

LÖRDAG 29 MAJ

Digital Vårkonsert.
Om restriktionerna tillåter
eventuell samling kring denna.

SÖNDAG 30 MAJ

11.00 Gudstjänst på Heliga Trefaldighets dag med predikan av Christian
Thorborg. Sång av Anders Caringer.
Monica Thorborg Nygren leder gudstjänsten. Organist: Rigmor Rudäng

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

11.00 Gudstjänst: Att växa i tro.

JUNI

LÖRDAG 8 MAJ

11.00 Gudstjänst: Vårt dop.

Alf Rikner predikar och Emilia Schöier
leder gudstjänsten Sång av Cristel Edén.
Musik: Mats Hedfors

10.00 Städdag på Betel Barkarö.

SÖNDAG 6 JUNI

Andreas Löwkvist predikar. Sång av
Cantabilegrupp. Johan Backman är gudstjänstledare.
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I NÄSTA KÄLLAN
*Snabba cash?
Kan behövas för att rädda ekonomin
*Bättre flush!
Nya damtoaletter för nutidens behov
*Senaste nytt inför Björnösäsongen
…och mycket annat!

Läs mer på www.ansgars.se

Ansgarskyrkan
Pettersbergsgatan 32
724 63 Västerås
Organisationsnummer
802437-0838
Swish: 123 272 17 44
Bankgiro: 232-5611

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

Equmenia Ansgarskyrkan
Instagram: Equmenia.Ansgars
Facebook: Equmenia
Ansgarskyrkan Västerås

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

linnea.hjelmstedt@ansgars.se

Ansgarskyrkan
NÄRA GUD

NÄRA MÄNNISKOR

E-post till ungdomsledare:

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

Vi samarbetar med

