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EXIT CORONAPANDEMIN
Text: Johan Backman

Vi har under pandemin varje dag
matats med information och uppmaningar om hur vi ska bete oss
för att undvika att bli smittade. En
av dessa är håll ut.
Om man jämför Coronapandemin
med hur man på Jesu tid förhöll sig
till spetälska finns det vissa likheter.
Judarna var livrädda för de spetälska.
Det fanns inget botemedel så de drabbade sattes därför i karantän och var
tvungna att varna dem som var runt
omkring. Till exempel var det enligt
rabbinska föreskrifter förbjudet att
komma närmare än 2 meter från
någon med spetälska. Verkar avståndet bekant? Om en rabbin såg någon
spetälsk i staden, såg han det som sin
plikt att kasta stenar på honom och
ropa: ”Gå hem och smitta inte andra
människor!” Den uppmaningen har
vi också hört.
Vi har i över ett år levt i en ovanlig och konstig tillvaro där närheten till andra människor i
princip varit förbjuden.
Närhet, detta naturliga
och grundläggande
mänskliga behov, har
varit något vi noga
ska akta oss för. En
skrämmande och
främmande känsla
som har varit svår att
ta till sig. Ibland har
nog frågan kommit. Är

detta på riktigt eller är det en marblir av underordnad betydelse. Det
dröm?
som verkligen prövat oss är tålamoPandemivågorna har slag i slag
det. Att kunna behålla sitt lugn när
sköljt över oss. När vi trodde att det
väntan, förseningar och svårigheter
börjat lugna ner sig blåste det upp till bankat på dörren. Då har vi lärt oss
storm igen. Hoppet förvandlades till
vad tålamod är.
förtvivlan. Vågar man då skriva Exit
Bland andens frukter som kärCoronapandemin, att den snart är
lek, glädje, vänlighet med flera som
över? Att vi kan se slutet i den mörka
omnämns i Galaterbrevet 5:22 finns
tunneln? Vi som är färdigvaccinerade
tålamod med. Kanske har vi på nytt
kanske kan det. Snart hoppas vi att
blivit påminda om att under svåra
alla kan komma ut i det befriande
förhållanden hjälper oss vår tro att
ljuset, till den efterlängtade friheten.
känna mindre oro, att ha tålamod och
Då blir Exit Pandemin
hålla ut.
en verklighet.
Hur firar vi
" Att kunna behålla sitt lugn
De flesta av oss har
när pandemin är
när väntan, förseningar
erfarenhet av att det ur
och svårigheter bankat på över? Det första
svårigheter och kriser
jag tänker på är
dörren. Då har vi lärt oss
kan komma något gott.
att det överallt
vad tålamod är."
Det kan handla om att
kommer att ordnas
man fått upp ögonen för
kramkalas av inte
något som förut var dolt. Ur det svåra
tidigare skådat slag, att få känna den
har man lärt sig något även om det
fysiska beröringen och värmen från
gjort väldigt ont. Erfarenheter man
en annan människa, en anhörig, en
tagit med sig och haft nytta av senare
nära vän. Det är omvittnat hur stark
i livet.
denna längtan är och har varit. Nu
Kan det komma ut något gott av
behöver vi inte hålla avstånd längre.
pandemin? Vad har vi lärt oss? Vad
Vi törs ge ett fast handslag, kramas
tar vi med oss när pandemin är över?
igen. Underbart!
Det finns en hel del: tålamod, gemenskap, närhet, vad som är viktigt i
livet, tänka och bry sig om andra, vad
vi värdesätter mest. Ja livet självt har
kommit i blixtbelysning då allt annat
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Vad längtar du mest efter
- när pandemin är över?
Jan-Erik Almqvist, 47 år
Jag saknar livegudstjänsterna
och gemenskapen vid kyrkfikat.
Och alla idrotter! Att få träna
ihop och ha roligt tillsammans.
Det har blivit många inställda
lopp för min del, bland annat
Göteborgsvarvet.

Lars Andersson, 57 år
Att träffa goda vänner och
att åka till kyrkan som vanligt.
Jag saknar att få fira nattvard
och fika tillsammans! Vi är ju
två hemma, med barn nära
och vi har det bra, men ett
kontaktnät med vänner via
telefon är inte detsamma som
att träffas.

Årets kyrkokonferens i
Equmeniakyrkan
hålls liksom förra
året digitalt.
Konferensen
pågår 19-26
september. Förutom förhandlingar kommer tre gudstjänster att sändas live
med ordinations-, avskiljnings- och förbönsakter
samt en internationell gudstjänst. Ansgarsförsamlingen har rätt att välja fem ombud. Är
du intresserad att delta är du välkommen att
kontakta ordförande Bengt Sandqvist.
Ytterligare information finns på
Equmeniakyrkans hemsida.
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John Larsson, 81 år
Man måste snart få göra
de saker man är van vid…
Gå på konserter och på
teater. Men framförallt
längtar jag efter få
komma till kyrkan och att
träffa folk!

Azita Afzar, 42 år
Att kunna söka jobb! Att
träffa vänner, få ha fester
där man kan dansa med
varandra utan att behöva
vara så försiktiga…

Linn Ericsson, 20 år
Det måste faktiskt vara
församlingen…att komma
till kyrkan och så finns
det folk där. Bara tanken
att åka till kyrkan har ju
varit omöjlig. Och att få
komma folk närmare än
två meter.

Förnyad inriktning av den
internationella missionen
Omkring 200 svar på enkäten om Equmeniakyrkans internationella arbete kom in,
bland annat från Ansgarsförsamlingen.
Kyrkoledningen tackar alla församlingar som
bidragit under processen.
Efter att en genomlysning av samfundets
internationella arbete lagts samman med
enkätsvaren har kyrkans ledning nu arbetat
vidare med ett förslag till förnyad inriktning av
den internationella missionen. Förslaget ska
presenteras vid regionråd och digitala träffar,
innan kyrkostyrelsen tar beslut i mitten av juni.
Håll utkik efter annonser via mejl och hemsida.

Loppmarknad 2021?!?!
Blir det loppmarknad?
Ja, förhoppningsvis på något sätt.
Optimisten har bokat in 27 – 28 augusti för
att hålla en loppmarknad i den traditionella
form vi har haft genom många år.
Pessimisten tror inte att vi kan ha någon
samling av detta slag, även om det nu
antytts att det skulle bli lättnader. Kravet på
avstånd mellan bord och antal kvadratmeter per person för loppmarknader ställer
fortfarande till det för oss.
Realisten(?) tror att vi får nöja oss med en
loppmarknad som under 2020. Vi ska dock
försöka ”vässa” arrangemanget så att fler
får möjlighet att bli våra kunder.

En sommarhälsning från RPG
Efter ännu en termin med inställda program ser
vi fram emot en nystart i september. Planeringen är klar och vi hoppas på lättade restriktioner. Programmet skickas ut i mitten av augusti.
Mer information i ett medlemsbrev kommer i
början av juni.
Ni är mycket välkomna till Seniorfika på Café
Björnen, onsdagar kl 14-15 under juli månad.
Fikat kostar 30 kr och beställs vid disken i caféet. Om möjligt, efter förändrade restriktioner,
håller sommarpastorn en andakt kl 15.
RPG Västerås rymmer medlemmar från både
Ansgarsförsamlingen, Korskyrkan och Pingstförsamlingen.
Ta tillfället i akt, ta gärna med en vän och njut
av fika och gemenskap.
Glad sommar!

Lämna saker till försäljning
Det finns möjlighet att bidra till försäljningen
redan nu. Det kan dock inte vara några
stora saker som möbler.
Allt som får plats i en stängd flytt- eller
banankartong är välkommet!! Vi måste
kunna trava det inlämnade för att få plats.
Ring mig inför leverans eller om du har
sådant som är lite större, så får vi se om det
är OK.
Om förutsättningarna ändras till det bättre
så att vi kan ha en traditionell loppmarknad
så kommer ny information till alla
medlemmar.
Torbjörn Sjöqvist, 073-8219915.

Välkommen till
Måndagsträffen !
Nu hoppas vi att vaccinet har "botat" oss
alla och gjort oss sociala. Vi träffas kring
andakt och festligt fika. Vi får inblick i olika
ålders- och yrkesgrupper.
Vi upplever ungdomsledarens uppgift,
teologens vägledning, konsthantverkets
och resandets tjusning samt musikens
och litteraturens förgyllning av tillvaron.
Traditionsenligt arbetar vi med material för
sjukvård i Kongo.

Välkommen i
september!
Gudrun, Kaisa,
Linnea och Barbro

Sven-Olof Vestergren,
ordförande RPG Västerås
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Ami, livet och lajvet
Text: Ann Lystedt

Proven och kraven hopar sig nu när
vårterminen i tvåan går mot sluttampen. 18-åriga Ami Backman är lite
sliten. Hon försöker få ihop plugget
inför proven med favoritsysslan: Att sy
dräkter till olika lajv-evenemang.
Den här dagen har hon dessutom
ansvar för lunchrastningen av Leija,
familjens livliga Jack Russel-blandning som i bakgrunden verkar kräva
promenad genast.
— Ja, jag är lite trött, det är mycket med skolan. Alla kurser avslutas,
betygen ska sättas…
Det känns fint att hon ändå tar sig
tid med ett samtal. Jag har länge velat
skriva om Ami och hennes livsval.
Identiteten, rollspelen och lajven, måendet, tankarna om livet och tron.
Både Ami och de två yngre syskonen Fabian och Vilma är barnvälsignade i Ansgarskyrkan. Ami var med
i barnkör och musiklek och tonår,
men valde så småningom att delta i
Svenska kyrkans aktiviteter, främst
med rollspel och lajv. Det har hunnit
bli många läger, roller och dräkter.
— Jag tror det blev 40 lajv under
sex-sju år… Det började när jag var
elva och var med på ett sommarlovslajv på Östra Holmen, berättar Ami.
— Jag har alltid varit en kreativ person, rollspelen har gett mig utlopp
för min fantasi. Jag syr extremt mycket, det är min största hobby sedan
länge.
Och, kanske det viktigaste:
Att få ta av sig sina egna skor för
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Hallå
Hur gick där
det här ti
ll?

att sätta på sig
någon annans.
Det blev väldigt frigörande. I höst
ska jag vara med på ett flickskolelajv och spela en kvinna i början av
1900-talet. Hon har problem med sin
könstillhörighet.
Balansen mellan identiteter, både
egna och andras, upptar ofta hennes
tankar. Som när hon nu pluggar inför
ett prov i samhällskunskap:
Jag gillar den psykologiska delen
av ämnena. Vi håller på med genus,
om hur olika könsroller inverkar på
samhället och hur kön påverkar uppfattningen av en individ.
Ami säger att hon nog betraktats
som en högpresterande person, som
redan tidigt i skolan vande sig vid
höga betyg. Och under en tid var hon
aktiv i fem olika styrelser.
— Jag hade svårt att bara göra en
sak i taget! Ville göra allt samtidigt…
Men så småningom smög sig den
psykiska ohälsan in. Hon fick diagnosen ADHD. Med en ”rastlöshet i
huvudet, inte i benen”.
Rätt vanligt just hos flickor, berättar hon.
Hon har satt ner kraven på sig själv,
kan numera nöja sig med ett godkänt
skolresultat.
Och ”bara” två styrelseuppdrag:
Miljöpartiet i Västerås och Svenska
kyrkans rollspelsorganisation Camelot.
Även när det gäller könstillhörigheten landade Ami till slut i ett slags
lugn:

— Som liten var jag väldigt flickaktig,
älskade prinsessor och klänningar.
Men jag hittade inte min plats… Och
så kom en period när jag kände att
jag var en kille och började klä mig
mer maskulint – att det fanns något däremellan trodde jag inte då. I
14-årsåldern kände jag mig inte som
något av könen.
Att hennes familj fortfarande sade
”hon, henne, syster och dotter” störde
henne inte. Då.
— Men för ett par år sedan ville jag
konsekvent benämnas ”hen”. Vissa
dagar känner jag mig som en man,
andra dagar som en kvinna. Oftast
däremellan, säger Ami och sträcker
ut armarna för att visa bredden.
Så: Hen lämnade sitt gamla namn
och gick för två år sedan ut på Facebook med beskedet: ”Nu är jag Ami”.
— Det var ett fint smeknamn som
använts om mig förut – och som på
franska betyder ”vän”. Det passade
mig.
Några månader senare gick namnbytet igenom rent juridiskt.
Ami känner sig hemma i Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor
och har även varit delaktig i en
slags ”överlevnadsguide” för kristna
hbtq-personer. Titel: ”Under regnbå-

gen står du inte ensam”.
— Jag känner att Svenska kyrkan
som helhet har ett öppnare klimat
än Equmeniakyrkan, alla präster ska
faktiskt acceptera att viga samkönade
par.
Hen har funderat en del även på sin
kristna identitet.
— Jag har kvar en tro på Gud, men
det går i vågor… Jag tror att det finns
en helig makt, som för olika personer visar sig på olika sätt – för mig
visar det sig som — Gud. Men många
gånger har jag tvivlat på mig och
Gud…och känt mig onormal: ”Varför
skapade du mig så här?”
Ami drar in andan:
— Men om Gud inte ville ha mig
hade han väl inte skapat mig så här?
En anledning till att det här händer
är ju att Gud har en plan med mig!
Jag tycker om det här citatet:
”God created he and she but
he also created me”.
Fakta: Hbtq är ett samlingsbegrepp
för ämnen kring sexualitet och
könsidentitet och står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och
queerpersoner. Numera läggs ibland
ett ”i” till: intersexpersoner.
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Mats går från musik till mötesplats
Text: Kenneth Holmstedt Foto: Ann Lystedt
Hur går det med cafémakandet på
Smedjegatan? Möt Mats Ekdahl, i ett
samtal med Kenneth Holmstedt:
— Jag brinner för mitt nya uppdrag
som verksamhetsledare för vårt Café i
Centrumkyrkan, säger
Mats Ekdahl. Vi är inne
i en riva-och-bygga fas.
Det händer mycket
varje dag. Och det känns
som på riktigt efter all
planering. Jag har suttit
med i styrelsen för Café
Centrumkyrkan AB men
har nu bytt roll och jag
ska nu, i nära samarbete med byggföretaget Byggessen och vår styrelse, se till att
våra lokaler blir bra och ändamålsenliga.
Jag känner mig övertygad om att vi får
ett fint café och lokaler lämpliga för vår
verksamhet.
Ett kristet café i centrum som ska
drivas på kommersiella villkor.
Är det möjligt, Mats?
— Jag är övertygad om det. Jag har varit
företagare i många år och tänker i dom
termerna. Det kristna budskapet är vår
uppgift. Men vi måste arbeta smart. De
som anställs hos oss måste vara en del
av vår värdegrund. Vi är inte vilket café
som helst. Vi ska inte kasta oss över de
som kommer till oss och skrämma bort
dem. Balansgången mellan det religiösa
och det kommersiella får växa fram. Vi
skapar något nytt och får pröva oss fram,
betonar Mats.
Det hörs tydligt att han tänker i ekonomiska banor. Han har sedan 1983 funnits
med i Ansgarskyrkan. Många tänker på
ljud och musik då de hör hans namn. Att
han drivit företag är en bra kunskap att
ha med sig i bagaget och Mats har också
drivit restaurang.
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— Vi kommer att möta många personer
som inte naturligt går till en kyrka,
fortsätter han. Jag hoppas även att församlingsmedlemmar och de som står oss
nära ska känna sig välkomna. Ansgarsförsamlingen är vår ”ägare”. Jag hoppas
därför att det blir naturligt att, då man
är nere på stan, titta in till oss. Många
har också hört av sig och vill kunna bidra
genom frivilligt arbete.
— Vi är nu mitt uppe i att rekrytera en
kallskänka och en bagare/konditor till
vår verksamhet. Det krävs proffs för de
uppgifterna. Vi håller också på att knyta
lämpliga leverantörer av varor till oss. Det
är viktigt med kvalitet, fortsätter Mats
Ekdahl.
Stina Brunnegård och Anna Karin Odelberg har förstärkt styrelsen, samtidigt
som Mats lämnade styrelsen och bytte
roll. Caféet har en styrelse med en för
sin verksamhet bra bredd. Ordförande i
bolaget är Frank Stoor.
När tror du verksamheten kommer
att starta, Mats?
— I slutet av september eller början av
oktober hoppas vi kunna öppna portarna.
Jag ser dialogen med församlingsstyrelsen som viktig och angelägen. Vi är
också inbjudna till församlingsmöten
för att berätta hur långt vi kommit. Och
få goda råd. Jag känner vår uppgift med
ryggmärgen.

Att pröva sig fram. Att bygga upp verksamheten successivt. Ett kristet café i
centrum med goda möjligheter att nå
nya grupper. Att hitta ett samarbete med
andra som verkar i centrum. Allt det
ligger framför oss. Att mejsla fram en
egen profil kräver dessutom tålamod.

Nattvard utomhus
Text & foto: Ann Lystedt

Behovet av att träffas för andakt,
gudstjänst och nattvard är minsann
inget som pausat under pandemin.
Kyrkor och samfund har valt olika
vägar för att möta denna längtan.
Ett fint initiativ togs av Gunilla Adamsson, församlingens diakon, när vi inbjöds
till nattvardsvandring utomhus.
Det blev en covidsäkrad slinga från innergården, där vi fick varsin bibeltext att
stanna av inför och sedan bröd och ”vin”
i särkalkar av en visirförsedd Andreas
Löwqvist.
Åtta personer i taget kunde gå in i kyrkan
för att tända ljus.
Agneta Sandqvist och Rigmor Rudäng var
två av dem som ordnade med hembakt
fika vid klockstapeln.
Gunilla Adamsson var glad över
uppslutningen:
— Jag räknade till 60 kalkar som skulle
diskas, så utöver oss som medverkade
kom det 50 personer! Och det var ju inte
bara vaccinerade äldre utan även yngre
och barnfamiljer.
Hon vill gärna se en repris:
— Ja, förhoppningsvis blir det fler gånger!
Vi har ju en fantastisk kyrka med omgivningar där det här är möjligt.

”Tag och ät, detta är min kropp
som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
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Ett litet steg för klimatet, ett
stort steg för Betel Barkarö…
Text: Ann Lystedt Foto: Stefan Olsson

Kanske en viss överdrift, men nog
kändes det fint för fastighetsutskottet att kunna återanvända
Centrumkyrkans kök efter rivning
genom att i stället installera diskmaskin, spis, bänkar, skåp och
annat i Betelkapellets kök.
Barkarögruppen hade länge efterlyst
en diskmaskin:
— Det blir ju lättare både för oss i
gruppen och för dem som hyr, det har
känts ofräscht att diska och skölja för
hand, berättar Ann-Marie Magnor i
Barkarögruppen.
Det gamla köket var från början av
70-talet, och med Centrumkyrkans
inredning blev det en avsevärd förnyelse.
Både diskmaskin och spis har installerats, och efter det blev det dags
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för målning och spackling av både
väggar och tak.
— En arbetsbänk har flyttats från
fönstret till motsatta väggen, så vi
kan ha det ljusa utrymmet för ett
bord i stället. Det blev mycket bättre,
säger Ann-Marie.
Stefan Olsson, Stig Sjögren och Hans
Rudäng skötte leverans av köksutrustning och montering på plats.
— Med hjälp av rörmokare och
elektriker och med installationen
av en ny köksfläkt så blir det här ett
jättelyft, säger Stefan Olsson. De båda
köken var ungefär lika stora så det
gick lätt att planera bytet.
Han tillägger att det är viktigt att
kunna erbjuda tidsenliga lokaler med
tanke på framtida verksamhet, i ett
Barkarö som växer så det knakar.

Med rum för utsatthet
För de människor i utsatthet som under vintern
och våren behövde både värme, mat och annan omsorg har förstås pandemin varit en stor
prövning. I ansträngningen att undvika spridd
covidsmitta lånade Västerås Stadsmission en
extra lokal av Centrumkyrkan, runt hörnet från
dagverksamheten på Sturegatan, fram till april.
På så vis kunde ytterligare 18 personer tas emot.
Vikarierande enhetschefen Mikko Nolvi berättar:
Text & foto: Ann Lystedt
— Genom uppdelningen kunde vi samla
dem med eget boende i sidolokalen, där
det även blev en bra miljö för samtal,
medan de akut hemlösas behov kunde
mötas i den större lokalen.
Nu ser personalen fram emot en rejäl
ombyggnad av dagverksamhetens lokal
på Sturegatan:
— Vi flyttar köket, får nya ytor, ett mer
funktionellt upplägg.
Mikko hoppas på byggstart i mitten av
augusti, då personalen får satsa mer på
möten utomhus och uppsökande verksamhet, möjligen med en reservlokal
som komplement.
Dagverksamheten drivs på uppdrag av
Västerås stad i en uppgörelse med Stadsmissionen.
En viktig del av VSM:s arbete är stödsamtal genom arbetet i ”Talk2Me”, som
främst vänder sig till ungdomar och
unga vuxna. Och i en lokal centralt i
Västerås finns en mötesplats för utsatta
kvinnor, ”Frida”, med öppettider två
förmiddagar i veckan. Även den basar
Mikko Nolvi för:
— Det är en väldigt uppskattad
verksamhet, och vi planerar att utöka
öppettiderna med ett par timmar om
dagen. Här får kvinnorna vara ifred, en
del av dem tvingas att sälja sin kropp för
att ha någonstans att bo och har en svår
tillvaro.
Stadsmissionen driver även secondhand-butiken vid Erikslund, som ger

både intäkter och sysselsättning. Pandemin begränsade antalet kunder och
innebar minskade intäkter, men tack
vare bland annat lägre arbetsgivaravgifter och en del coronarelaterade bidrag
har verksamheten i stort sett gått jämnt
upp. En grupp volontärer, varav några
från Ansgarsförsamlingen, brukar under
normala tider förstärka arbetet i och
bakom butiken.
VSM:s framtidsstrategi för 2019-21 har
haft ett särskilt fokus på människors
utsatthet, med uppdraget att ”skapa ett
mänskligare Västerås”.
Primär målgrupp är de som lever i
hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa.
I det förebyggande arbetet är den primära
målgruppen unga vuxna.
Ansgarsförsamlingen är en av 17
huvudmän för Västerås Stadsmission och
bidrar, förutom med frivilliga gåvor och
extra kollekter, även med 50 kronor per
medlem och år.
Ifjol valdes Frank Stoor in i styrelsen
på två år. Ann Lystedt avgick vid årsmötet efter sex år som styrelseledamot.
Ulla Walldén var församlingens ombud
vid mötet och Kenneth Holmstedt ingår
i valberedningen. Nyligen bortgångna
Birgitta Nilsson var VSM:s första ordförande och en betydande drivkraft bakom
skapandet av en stadsmission i Västerås.
Läs mer: https://vasterasstadsmission.se
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Kyrkans blodomlopp blir blått
Text & foto: Ann Lystedt

Hur många känner till att avloppet
från kyrkans toaletter svämmar
över MINST en gång om året, men
ibland en gång i veckan? Beroende
på vilken aktivitet som är på gång…
Fastighetsutskottet, vaktmästarna och
några andra som ofta fått rycka ut vet
av egen tuff erfarenhet. Och nu har
det äntligen åtgärdats.
Pandemilugnet i lokalerna gav en
efterlängtad möjlighet att långsiktigt
och på allvar rensa avloppssystemet,
genom en smart metod där inga
väggar och golv behöver brytas upp.
Relining (relajning) kallas arbetssättet, som i två steg rensar det gamla
och bygger upp det nya. Snabbare,
billigare, miljövänligare, allt enligt
reklamen.
Mångåriga avlagringar i rören måste
först fräsas bort, innan en lång
”strumpa” förs in i avloppet och
fodras med ett slags polyesterplast
som härdas och blir självbärande efter
några timmar. Den blåfärgade plasten
bildar en ny insida av det gamla
avloppsröret.
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Närmare 100 meter rör finns i
kyrkans blodomlopp (eller snarare
tarmsystem) med dimensioner mellan 75 och 160 millimeter, berättar
Hans-Erik Berglund som övervakar
processen. Tre veckor har det tagit
att förbereda och utföra reliningen
samt sedan återställa allt efteråt.
Omkring en halv miljon kronor har
avsatts för renoveringen. Fastighetsutskottets ordförande Stefan Olsson
suckar lite och hoppas att det ska
räcka:
– Men nu kommer det att hålla i
mellan 50 och 70 år!
Västeråsföretaget kilar in kyrkjobbet
under en period när även många
lägenheter på Pettersberg ska förnyas till sina inre system.
– Eftersom vi inte behöver såga upp
väggar och tak kan folk bo kvar i
sina hus och slipper flytta medan vi
gör jobbet, berättar Jocke Gustafsson
från Västerås Relining.
Och när kyrkfolket en dag kommer
tillbaka kan vaktmästarna känna
sig lugna även vid de större eve-

nemangen, som vid den
årliga julkonserten och
Sångcompaniets kvällar.
Ingen plötslig utryckning
mot toaletterna!
Medan allt detta pågår passar
praktiska gruppen på att
snygga upp de gamla toalettutrymmena också. Det ska nu bli hela
väggar och dörrar mellan damholkarna. Väggarna kaklas i svart och vitt
för bättre orientering för synsvaga
och nya handfat ska monteras.
Både hissdörren och dörrarna mot
toaletterna i nedre vestibulen målas i
kraftigt rött.
Så när det efterlängtade kyrkfikat
i församlingssalen blir verklighet
igen väntar alltså även en estetisk
upplevelse.

Närmare 100 meter
rör finns i kyrkans
"blodomlopp", eller
snarare tarmsystem.

De boendes namnförslag ”Ansgars
gränd” gillades av byggnadsnämnden, som nu slagit fast att vägen ska
heta så! Genom en enkät bland alla
boende, 38 hushåll, togs beslutet i
stor enhällighet, innan församlingsstyrelsen klubbade frågan och gick

vidare till byggnadsnämnden.
Förutom poängen
med den tydliga
kopplingen till
kyrkans namn kommer den nya
adressen att underlätta både för
taxi och utryckningsfordon. Även
Ansgarskyrkan får förstås den nya
adressen, men tills vidare fungerar
båda adresserna parallellt.

K lipp fr

En liten gatstump kan betyda mycket.
Hittills har vägen från Pettersbergsgatan mot bostadsrätterna, som hyser
flera av kyrkans medlemmar, inte
haft något eget namn.

ån VLT

Ansgars gränd
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Vad händer i världen?

Notiser från församlingens internationella råd
ANSGARSFÖRSAMLINGENS
LÖFTE TILL THAILAND
Ansgarsförsamlingen har sedan några år
tillbaka lovat att bidra med bön och ekonomi för
ledar- och församlingsutveckling inom karenbaptisterna i norra Thailand. Ekonomiskt har vi
lovat att bidra med 60 000 kr under år 2021.

Thailändska kvinnor väntar på att komma in till gudstjänst.

ECUADOR
Familjen Hermansson
hoppas på utresa till
Ecuador under
hösten. Vid
samtal med
Petter önskar
han att vi ska
be för:
•

att det ska bli möjligt för familjen att
resa ut till Ecuador

•

pastorer och många medlemmar i
kyrkan som drabbats av covid-19

•

samhället i Ecuador som drabbats
så hårt av covid-pandemin

Unga karener utbildas till evangelister, som
sänds ut till alla ”utposter” som församlingarna
startat. En församling kan ha både fem och sex
utposter. Under några år får man ett ekonomiskt
bidrag till ”utposten” - ett bidrag som stegvis
reduceras till noll. Evangelisterna är ofta duktiga
och inom en relativt kort tid brukar det finnas en
gudstjänstfirande grupp i byn.
Några evangelister har sidoförsörjning som t
ex frisör eller har husdjur som bidrar till den
personliga ekonomin.
Församlingarnas djupa engagemang i att nå
nya områden och vinna nya människor för
Kristus är en utmaning till oss i Sverige och till vår
församling.
Equmeniakyrkans nätverk EQ kvinna (tidigare
Kristen och Kvinna) samarbetar med Thailands
kareners kvinnoförbund. Rosita Norén uppmanar
fler att bli medlemmar i nätverket: ”Om var
tionde kvinna i Equmeniakyrkan blir medlem ger
det 350 000 kronor, vilket skulle betyda väldigt
mycket för EQ kvinnas ekonomi”. Rosita berättar
mer i nästa Källan.

Församlingens insamling till
Internationell mission
BUDGET FÖR 2021: 150 000 kr
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INSAMLADE GÅVOR
Till och med 30 APRIL 33 805 kr

50-årsjubileum
Missionssamverkan i Ecuador firar
50-årsjubileum under 2021.
Equmeniakyrkan planerar
nu inför jubileet.

Guds mission
Söndag 19 september kommer
biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius
till församlingen för att medverka i
gudstjänsten och i samtal efteråt. Tema
blir ”Guds mission i vår värld, i vårt land
och i Västerås”.

VAD ÄR
MISSION?

Till medlemmarna i Ansgarskyrkans församling i Västerås

Tack, kära missionsvänner för Ert
engagemang, förböner och gåvor!
Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack för er generösa
gåva på 500 000 kr till förmån för Equmeniakyrkans
missionärer i Ecuador.
Gåvan kom Equmeniakyrkan tillhanda
den 25 februari 2021.
Vi blir ständigt påminda om det engagemang och den
offervilja som många visar för samfundets arbete i
Sverige och i andra länder.
Jag önskar er Guds rika välsignelse.

Stefan Emilsson,
samordnare för Asien
inom Equmeniakyrkans
internationella mission,
var tydlig vid sitt besök
i församlingen den
18 april: Mission är
både proklamation
och evangelium till
frälsning - och att sätta
de fysiskt förtryckta fria.
Mission är både här
och där. Missionen är
Guds och kyrkan kan inte
existera utan mission.
Kraften kommer från
anden samtidigt som det
handlar om hur vi lever
vardagen. Mission är
”både och”. Både
Thailand och Västerås.

Lasse Svensson, Kyrkoledare
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Konfirmationsstart
Du undar säkert vad
denna bild föreställer?
Jo, det är porträtt på några
av årets nya konfirmander
som nyligen började sin
konfirmationsläsning. Vi
hoppas att ni kommer att
få se mer av dessa efter
sommaren. Gruppen
kommer att träffas några gånger denna termin. Sen åker de på läger tillsammans i
sommar. Efter sommaren kommer vi att träffas varannan vecka och prata om allt från dop,
död, kärlek och bästa glassen. Be gärna för dessa ungdomar nu när de ska börja sin
konfirmationsläsning.

Vad händer i sommar?
Tonår på Björnö

kl 19:00-22:00

18 juni
25 juni
2 juli
23 juli
13 augusti

Club Tween
kommer att träffas
under sommaren,
på Björnö.
Håll utkik på
hemsidan efter
datum.

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,
16

linnea.hjelmstedt@ansgars.se

Sankt Georgs budskap
I april varje år firar scouter över hela
världen Sankt Georgdagen.
Anledningen till firandet är Sankt
Georg eller Sankt Göran, och vi firar
hans mod och styrka då han räddade
en by från en drake. Varje år firar vi
denna dag med att uppmärksamma
ett viktigt tema, i år är det psykiskt
välbefinnande.
Historien om Sankt Georg berättar om
en modig riddare i rustning som
kämpar emot en hemsk drake.
Precis som riddaren har vi alla på oss
en rustning varje dag. Den skyddar
oss mot allt jobbigt som vi möter i
livet - och ofta är den blank, stark och
skinande. Den gör oss redo att ta oss
an utmaningar och svårigheter som
vi alla ställs inför! Med hjälp av saker
som får oss att må bra, som kompisar,
roliga aktiviteter och återhämtning,
blir rustningen starkare och skyddar
oss bättre.
Under det här året är det inte konstigt
att mångas rustning fått både en och
annan törn. Kanske är den lite
bucklig - och är inte lika glansig
längre? De där mötena som har hållits
utomhus eller digitalt har såklart gjort
sitt för att hålla humöret uppe. Men
alla har inte fått samma hjälp från
vänner, familj och annat för att hålla
rustningen stark. Därför är det extra
viktigt att vi tar hand om varandra nu.
Fråga dina kompisar hur de mår. Vad
känner de, där innanför rustningen?

Bilden visar Sankt Georgsfirandet 2019

Är det något som de behöver prata
om? Det är så lätt att säga att det är
bra - och därmed inte släppa in någon
annan under rustningen. Men är vår
rustning alldeles för hård, så är det
inte heller bra. Då blir man ensam
inuti.
Det ser ut som att vi alla behöver vara
extra modiga och tappra ett tag till.
Så glöm inte att ta hand om din egen,
och om andras, rustning. Våga prata
med dina kompisar om det som känns
svårt. Hör av dig till kompisen som
inte kommit på scoutmötet på ett tag.
Med det kommer vi riktigt långt!

Text: Scouterna och Linnéa Hjelmstedt
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Församlingen
– en träningsplats för
existentiell hälsa?
Text: Solveig Landquist Foto: Johan Landquist

Jag har under några terminer
varit med som samtalsledare i
kursen ”Konsten att leva” som vi
genomfört i Ansgarskyrkan. Att
tillsammans med andra i en liten
grupp få möjlighet att samtala om
viktiga livsfrågor har varit mycket
värdefullt både för mig själv, och
deltagarna har också vittnat om
vilken stor betydelse det haft för
dem.
Jag har länge tyckt att det i vår tid har
saknats mötesplatser där vi får möjlighet
att tillsammans tala om livet och utvecklas tillsammans. Behovet av sådana
samtal har blivit än mer påtagligt under
detta pandemiår.
I ”Konsten att leva” har vi haft en
kväll med rubriken existentiell hälsa,
men också andra teman som tangerar
detta ämne t ex ”Att skapa utrymme för
reflektion”. Det var orsaken till att jag
blev nyfiken på kursen om existentiell
hälsa som Bilda inbjöd till i våras. Dels
behövde jag lite intellektuell stimulans
nu när livet gått lite på sparlåga, dels
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uppfattar jag att existentiella frågor är
en viktig del av hälsan som vi hitintills
talat för lite om i vårt samhälle. Kursledaren framförde att kyrkan naturligtvis
ska vara en plats där man erbjuds att
träna sin existentiella hälsa. Detta fick
mig att fundera över om vi kan göra mer
i församlingen för att träna vår existentiella hälsa.
Vad är då existentiell hälsa? En enkel
förklaring kan vara att det handlar om
vårt förhållningssätt till livet och allt
det livet handlar om.
Världshälsoorganisationen tog redan
1984 upp existentiell hälsa som en
viktig aspekt av hälsa jämte fysisk
hälsa, psykiska hälsa, social hälsa och
ekologisk hälsa. Man menar dock att vi
behöver lägga mer vikt vid den existentiella hälsan, för den har en avgörande
effekt på hur vi upplever och förstår de
övriga aspekterna av hälsa. Man kanske
vågar säga att den som har en god
existentiell hälsa har större möjligheter
att hantera annan ohälsa.
Existentiell hälsa beskrivs i åtta olika

dimensioner, vilket kan hjälpa oss både
att förstå vad den består av och hjälpa
oss att förbättra den.

•

Tillit eller tro som en resurs. Att lita till
något som är större än en själv.

•

Hopp för framtiden. Hopp är en förmåga att sätta upp realistiska mål och
lita på sin förmåga att se möjligheter till
förändring.

•

Gemenskap/Andlig kontakt. Att kunna
känna kontakt med helheten, känna sig
som en del i ett större sammanhang.

•

Livskraft/Andlig styrka. En inre styrka
man får genom erfarenheter.

•

Känsla av helhet. Allt i mig hör ihop,
tankar, känslor, erfarenheter. Jag är en
del i ett sammanhang. Jag kan omfamna både det ljusa och det mörka i livet.

•

Förundran. Förmågan att kunna stanna
upp och ta in nuet. Att ha kontakt
både med min egen litenhet och det
större sammanhanget. Martin Lönnebo
talar i sin senaste bok om konsten att
urskilja heligheten i vanligheten, vilket
jag uppfattar som ett sätt att beskriva
förundran. Denna dimension anses ha
särskilt stora hälsoeffekter.

•

Harmoni och inre frid. Trots fel och
brister duger jag som jag är.

•

Mening i/med livet. Att kunna försonas
med hur livet är/blev, att känna de
drivkrafter/visioner som skapar en
rörelse framåt.

Vi gör naturligtvis en hel del som
främjar den existentiella hälsan redan
idag, men kan vi som församling göra
mer? Jag tror att vi behöver våga ha
mer djupgående samtal om existentiella
frågor, att vi kan skapa fler former och
situationer där trygga samtal kan föras.
För dig som inte redan har erfarenhet av
samtal i smågrupper i församlingen kan

det kanske kännas lite skrämmande, så
ibland krävs det lite mod för att våga.
Därför är det ju tur att det inte bara
finns ett sätt att träna. Finns det en
”träningsform” du saknar eller önskar
dig?
Det är lättast om ett samtal utgår från
något gemensamt. I ”Konsten att leva”
är det ett tema som inleds med ett litet
föredrag. Det kan lika gärna vara söndagens predikan, gemensam fördjupad
bibelläsning, samtal utifrån en bok eller
samtal under en gemensam promenad.
Det kanske bara är fantasin som sätter
gränser, och ni som har erfarenhet
sedan tidigare kan säkert komma fram
till fler sätt att föra sådana samtal.
”Konsten att leva” avslutas alltid med en
stilla stund för egen reflektion i kyrksalen. Det är också ett sätt att träna den
existentiella hälsan, att i tystnad kunna
reflektera över livet, att i tystnad få
uppleva att jag är en del av något större.
Jag ska tipsa om två böcker jag ännu inte
läst men som står på tur. Det är Martin
Lönnebos senaste bok, Drömmen om
innersta sjön,
och Förundranseffekten av Sara
Hammarkrantz
och Katrin
Sandberg. Båda
dessa böcker
tror jag kan
vara riktigt bra
utgångspunkter
för samtal.
Pandemin kommer att ta slut. Vi
kommer att få mötas igen, med helt nya
erfarenheter. Det kan vara en möjlighet
att påbörja samtal om existentiella
frågor. Ibland har kanske du som jag
känt hopplöshet, ska det aldrig ta slut?
Vi behöver dela med oss för att åter få
tillit och hopp. Så att vi också kan dela
med oss av det till andra.
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SOMMAR PÅ BJÖRNÖ
Inte som vanligt
men trevligt ändå

Säsongen på Café Björnen sträcker
sig från tisdag 15 juni till och med
lördag 14 augusti. Caféet kommer
vara öppet som vanligt och stugorna
väntar på gäster.

Midsommarfirande får vi tyvärr vänta
på ännu ett år, men vi hoppas kunna
genomföra gudstjänster och samtalskvällar – och även musikcaféer några
gånger i slutet av säsongen. Allt beror
förstås på vilka restriktioner som råder
i sommar.
RPG bjuder in till samvaro över
fikaborden (se text från RPG) och
sommarpastorerna kommer att hålla i
kvällsandakter på lördagar.

ÖPPETTIDER
MÅNDAG: STÄNGT
TISDAG-LÖRDAG: 11.30 – 20.00
SÖNDAG: 11.30 – 18.00
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KARIN SYNNERMAN

Säg hej till årets sommarpastorer!
På nästa uppslag presenterar
de sig närmare.

”Hemester” i en
stuga på Björnö?

Bo någon enstaka natt, eller en hel vecka.
Vi har en stuga med dubbelsäng och en
våningssäng, och två stugor med våningssängar. De små köken har rinnande varmt
och kallt vatten, samt kaffekokare, mikro,
kokplattor, kylskåp osv.
Boka en stuga på Booking.com,
sök på Café Björnen.

Somriga samtal
om livet och tron

Julia är en av årets gårdsvärdar.

Passa på att bo i en fantastisk miljö på
Björnö i sommar. Kom och ta lite ”hemester”
– förra året var det flera västeråsare som
passade på att flytta ut på landet.

JULIA & VIKTOR BERMÉUS
SARA FORSLUND

Även i år finns chansen att träffas i en
öppen samtalsgrupp vid Café Björnen, med
plats för både stora och små tankar. Vi utgår
från söndagens predikan, och samtalet leds
av sommarpastorn. Vi kan köpa fika i caféet
till vårt samtal. Välkommen varje vecka eller
de gånger det passar dig. Ingen anmälan.
Tid: Torsdagar kl 18.30 från 17 juni
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Fotnot: THS = Teologiska Högskolan Stockholm ALT = Akademi för ledarskap och teologi

ÅRETS SOMMARPASTORER VARVAR
VÄRDSKAP MED ANDLIG VÅRD
Text: Linda Gårdstam

Sommaren 2021 blir inte som alla andra somrar, på flera olika
sätt. Bland annat kommer vi i år att ha tre sommarpastorer. De
ska vara i tjänst som sommarpastor tre veckor var under de nio
veckor som Café Björnen har öppet. Sedan kommer de även
att fungera som gårdsvärdar under några veckor vardera, så
vi har bra med tid att lära känna dem väl. Alla tre studerar på
THS men har kommit olika långt i sin utbildning.
Här presenterar de sig själva.

Karin Synnerman, vem är du?
Oj, vilken svår fråga att svara på! Jag är
ett av Guds älskade barn. Och mamma
till tvillingar på 22 år, en son och en dotter, och en tonårsdotter på 13. Eftersom
min mamma är från Skåne, pappa från
Göteborg men jag är född i Luleå och har
bott i olika delar av Stockholm och nu i
Örebro i drygt 20 år så brukar jag säga
att jag är svensk blandras. Jag älskar
Jesus, människor, naturen och musik
och böcker. Människor brukar säga att
jag är väldigt ärlig och rak, men jag tycker livet är kort och är för nyfiken för att
tiga bort det. På fritiden jag inte riktigt
har just nu, träffar jag gärna vänner,
tränar, läser och skriver.

Varför har du sökt jobbet på Björnö?

För att jag tycker det låter så roligt!
Församlingen verkar dessutom väldigt
härlig. Dessutom läser jag ju till pastor,
och det känns bra att få öva lite mer
praktiskt innan jag går ut i tjänst.
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Hur många år har du studerat på THS?
Jag läste mina första två år på pastorsutbildningen på ALT i Örebro, och blev
antagen som pastorskandidat av Equmeniakyrkan först förra våren, så jag har
läst ett år på THS. Men det är mitt tredje
år på resan mot examen.

Vad ser du fram emot i sommar?

Att träffa nya människor, få umgås mer
och vara mer aktiv, och slippa sitta lika
mycket framför en datorskärm! Och så
ser jag med skräckblandad förtjusning
fram emot att bada! (Jag är en badkruka,
säger mina barn, men när jag väl kommer i är det underbart.)

Vilken är din favoritglass?

Det är svårt att välja mellan 88:an och
Sandwich, någon av dem, eller en mjukglass.

Sara Forslund, vem är du?

Viktor Berméus, vem är du?

Jag är en kreativ och reflekterande
40-åring från Stockholm (född i Jämtland, Borgvattnet). Gillar att ställa
frågor, utvecklas och bli utmanad. Jag är
också en singer-songwriter (låtskrivare)
och har studerat teater både i Stockholm
och New York. Jag tror man söker vem
man är i hela sitt liv och att livet ibland
tar vissa långa omvägar som med Guds
hjälp samverkar till det bästa. Sedan jag
började studera teologi 2019 upplever
jag som att mitt livspussel börjar falla
på plats och det känns både lite läskigt
men samtidigt otroligt rätt och spännande.

Jag är en skön, hyfsat energisk ung man
på 25 år från Alingsås-trakten som uppskattar lek och sport lika mycket som
att sitta i en soffa och snacka om livet.
Jag älskar Jesus av hela mitt hjärta och
längtar ständigt efter att få växa och
formas utifrån min tro på honom. Jag är
även lyckligt gift med Julia som kommer finnas med som gårdsvärd under
sommaren. Beachvolleyboll och Hebréerbrevet är två favoriter.

Varför har du sökt jobbet på Björnö?

Jag sökte det då jag vill ha mer praktisk
erfarenhet av pastorsrollen men jag
förälskade mig också i själva platsen för
några år sedan då jag och mamma hyrde
en av stugorna. Det finns något väldigt
rogivande med vattnet/Mälaren och det
lugn som kommer med att lyssna på vågornas brus. Tycker om kombinationen
av att få möta många olika åldersgrupper som kommer med detta jobb!

Hur många år har du studerat på THS?
Jag studerar nu mitt andra år av totalt
tre (läser särskild studiegång) då jag
har en examen i musikvetenskap sedan
tidigare.

Vad ser du fram emot i sommar?

Jag ser mest fram emot att träffa några
av er från församlingen och lära känna
er. Men också små stunder av reflektion,
kvällsdopp och även spontana möten i
caféet med människor som kanske inte
har någon uttalad tro eller är ovana
kyrkobesökare.

Varför har du sökt jobbet på Björnö?

Jag har sökt den här tjänsten för att
det känns som en möjlighet att kombinera min glädje i att få aktivera andra
människor genom sport och lek med
min längtan efter att se människor växa
och ta nya steg i sin tro. Jag hoppas på
att genom min kunskap och erfarenhet
få samtala med olika människor och
framförallt få öppna deras förståelse och
nyfikenhet för Bibeln.

Hur många år har du studerat på THS?
Jag har snart läst klart första året.

Vad ser du fram emot i sommar?

Jag ser mycket fram emot att se hur Gud
kommer att använda mig för att få tjäna
församlingen och gården på olika sätt.
Jag tycker ju som ni förstår om fysisk
aktivitet, men det jag hoppas på mest är
ändå att genom bön och samtal få söka
Gud tillsammans med er som kommer
till Björnö i sommar.

Vilken är din favoritglass?

Sitting Bull, kommer alltid vara den.
största och bästa glassen.

Vilken är din favoritglass?

Igloo Cola med två pinnar!
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ÅRETS GÅRDSVÄRDAR PÅ CAFÉ BJÖRNEN

I år har vi dels några som ni känner igen, dels några nya
ansikten. Nytt för i år är att sommarpastorerna också kommer
att jobba som gårdsvärdar. Sommarpastorerna heter Viktor
Berméus, Sara Forslund och Karin Synnerman.
Ruth Paz 18 år, har varit på Björnön flera år, och är
aktiv i Korskyrkan resten av året. Hon tar studenten nu på Carlforsska gymnasiet, på IB-programmet. Ruth kommer att jobba nästan hela sommaren så ni kommer säkert att träffa henne.

Linnéa Hjelmstedt är även vår ungdomsledare.
Hon känner ungdomarna i församlingen, och är
ett välbekant ansikte för många. När hon inte är
i kyrkan studerar hon på Mälardalens högskola
till lärare. Hon jobbade på Björnö i somras så hon
känner väl till hur det fungerar.

Karin Sundin är aktiv i Ansgars på lite olika fronter. Hon är också en av våra gårdsvärdar på Björnö
som jobbat flera år. Till hösten fortsätter hon på
Förskollärarprogrammet på MDH.

Jonna Sandström är ny för i år. Hon fyller 18 år i
juli och går nu andra året på Tranellska gymnasiet,
bageri och konditori – låter ju helt perfekt! Hon är
med på Tonår i Ansgars på fredagskvällarna, och
tidigare har hon varit med på scouterna och dessutom konfirmerat sig hos oss. Annars gillar hon att
baka och pyssla.

Julia Berméus är också ny för i år. Hon är 23

år, gift med en av våra sommarpastorer, Viktor.
Julia är utbildad bagare/konditor så vi kan säkert
vänta oss något riktigt gott i caféet. Hon studerar
administration, och har tidigare erfarenhet som
ungdomsledare i olika kyrkor. Hon tycker dessutom om att pyssla, spela sällskapsspel och spela
beachvolleyboll.
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PROGRAM
MAJ-AUGUSTI 2021
Så länge det inte är tillåtet att samlas mer än 8 personer sänds gudstjänster via
Youtube. En del små samlingar kan däremot bli av ändå. Om det är tillåtet för
fler att samlas kan det krävas anmälan för att delta. Då kan också fler samlingar
tillkomma. Håll utkik på hemsidan för aktuell information. Club tweens kommer
att träffas under sommaren, datum kommer inom kort på hemsidan.

MAJ
SÖNDAG 23 MAJ

11.00 Gudstjänst på Pingstdagen.

Andreas Löwkvist predikar. Sång: Ann-Sofie
Nordkvist, Camilla Kontio, Tina Laine och
Helena Lundin. Musik: Helena Lundin.
Gudstjänstledare Björn Roman Odelberg.

TORSDAG 3 JUNI

18.00 Samtalsgrupper
avslutning på Björnö.

14.00 Sångstund Trumslagarbacken.
Utomhus under tak.

SÖNDAG 6 JUNI

11.00 Gudstjänst: Vårt dop.

Andreas Löwkvist predikar. Sång av Cantabilegrupp. Johan Backman är gudstjänstledare.

TORSDAG 27 MAJ

14.00 Vårfest på Trumslagarbacken

Andreas Löwkvist och Gunilla Adamsson m.fl.

LÖRDAG 29 MAJ

Digital Vårkonsert.

Om restriktionerna tillåter,
eventuell samling kring denna.

TORSDAG 10 JUNI

14.00 Sångstund Trumslagarbacken.

SÖNDAG 13 JUNI

11.00 Gudstjänst: Kallelsen till Guds
rike. Alf Rikner predikar. Sång av grupp ur

Cantabile och Ingela Johnsdotter Omnell.
Monica Thorborg Nygren är gudstjänstledare.

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.

JUNI
TISDAG 1 JUNI

20.00 Bön via zoom.

HÄR BÖRJAR PROGRAMMET
PÅ CAFÉ BJÖRNEN
Om inget annat står angivet

TISDAG 15 JUNI

11.30-20.00 Café Björnen
öppnar för säsongen

14.00 Sångstund Zethelius utomhus.
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TORSDAG 17 JUNI

18.30 Samtal om livet och tron. En

öppen samtalsgrupp med plats för både stora
och små tankar. Torsdagar kl 18.30 från 17/6
2021. Fram till kl 20.00 finns det möjlighet
att köpa fika eller enklare kvällsmat i caféet.
Välkommen varje vecka eller de gånger det
passar dig.

14.00 Sångstund Trumslagarbacken.

LÖRDAG 3 JULI

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 4 JULI

10.00 Gudstjänst tillsammans med

Korskyrkan. Predikan av Gudrun Dahlid.
Sommarpastor Karin Synnerborn leder
gudstjänsten. Musik: Helena Lundin.

ONSDAG 7 JULI

FREDAG 18 JUNI

14.00 Seniorfika.

LÖRDAG 19 JUNI

18.30 Samtal om livet och tron.

19.00 Tonår.

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 20 JUNI

10.00 Gudstjänst med nattvard.

Predikan av sommarpastor Viktor Berméus.
Sång: Monica, Emelie och Joel Bertram. Musik:
Eva Brindbergs Granath

TORSDAG 24 JUNI

18.30 Samtal om livet och tron.

FREDAG 25 JUNI

TORSDAG 8 JULI
LÖRDAG 10 JULI

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 11 JULI

10.00 Gudstjänst tillsammans med

Korskyrkan. Sommarpastor Sara Forslund
predikar.

ONSDAG 14 JULI

14.00 Seniorfika.

prel. 17.00 Midsommarandakt.
19.00 Tonår.

18.30 Samtal om livet och tron.

LÖRDAG 26 JUNI

LÖRDAG 17 JULI

prel. 11.00 Gudstjänst i Frössvi
Missionshus, Vallby friluftsmuseum.

SÖNDAG 27 JUNI

10.00 Gudstjänst med predikan av
sommarpastor Karin Synnerborn.

JULI
TORSDAG 1 JULI

18.30 Samtal om livet och tron.

FREDAG 2 JULI

19.00 Tonår.
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TORSDAG 15 JULI

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 18 JULI

10.00 Gudstjänst med nattvard tillsammans med Korskyrkan. Leon Lindberg från
Korskyrkan predikar och sommarpastor Sara
Forslund leder gudstjänsten.

ONSDAG 21 JULI

14.00 Seniorfika.

TORSDAG 22 JULI

18.30 Samtal om livet och tron.

FREDAG 23 JULI

19.00 Tonår.

LÖRDAG 24 JULI

19.00 Kvällsandakt.

FREDAG 13 AUGUSTI

19.00 Tonår.

LÖRDAG 14 AUGUSTI

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 25 JULI

10.00 Gudstjänst tillsammans med

Korskyrkan. Sommarpastor Sara Forslund
predikar.

ONSDAG 28 JULI

14.00 Seniorfika.

TORSDAG 29 JULI

18.30 Samtal om livet och tron.

LÖRDAG 31 JULI

19.00 Kvällsandakt.

AUGUSTI
SÖNDAG 1 AUGUSTI

10.00 Gudstjänst tillsammans med

Korskyrkan. Sommarpastor Karin Synnerborn
predikar. Leon Lindberg sjunger och leder
gudstjänsten. Musik: Gullan Persson.

TORSDAG 5 AUGUSTI

18.30 Samtal om livet och tron.

LÖRDAG 7 AUGUSTI

19.00 Kvällsandakt.

SÖNDAG 8 AUGUSTI

10.00 Gudstjänst Sommarpastor Victor

Bermeus predikar. Sång & musik: Per Söderbäck och Anette Hallqvist.

TORSDAG 12 AUGUSTI

18.30 Samtal om livet och tron.

HÄR FORTSÄTTER PROGRAMMET
I ANSGARSKYRKAN
SÖNDAG 15 AUGUSTI

11.00 Gudstjänst med nattvard i

Ansgarskyrkan. Predikan av sommarpastor
Viktor Berméus. Musik: Mats Hedfors.

MÅNDAG 16 AUGUSTI

19.00 Musikkåren upptakt.

SÖNDAG 22 AUGUSTI

11.00 Gudstjänst. Sång och musik Yvonne
och Tomas Stenström.

MÅNDAG 23 AUGUSTI

18.30 Happy Voices terminsstart.
19.00 Musikkåren upptakt.

TISDAG 24 AUGUSTI

18.00 Scout terminstart.

TORSDAG 26 AUGUSTI

19.30 Cantabile terminsstart.

FREDAG, 27 AUGUSTI

Prel. 16.00-20.00 Loppmarknad
se s.5 för mer information.

19.00 Tonår.

LÖRDAG 28 AUGUSTI

Prel. 10.00-16.00 Loppmarknad.
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I NÄSTA KÄLLAN
*Nya medarbetare visar upp sig
*Var finns våra resurser?
Per Westblom kanske vet mer
*EQ kvinna – något även för män!
*Det svänger när Bilda flyttar in
…och mycket annat!

15 juni - 14 augusti

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN
Under sommaren har expeditionen telefontid 9-11.30 onsdag-fredag.
Ofta är det en sommarpastor som svarar, och som kan ta din fråga vidare om hen
inte själv har svar. Under perioden handhas framförallt brådskande ärenden.

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

Ord. telefontider exp.
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

