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Omsorg handlar
om att se och
bemöta
Text: Gunilla Adamsson
En förmiddag i höstas kom jag ner till
kyrksalen en vanlig veckodag och där
var hon. Jag frågade:
”Så roligt att se dig igen efter din semester, har du haft det bra?”
”Tack, jo jag har haft det bra men det
är så skönt att komma hit igen, här är
så mycket omsorg, varmt o gott. Jag
har faktiskt längtat hit!”
Vi är många som känner igen den här
känslan av värme, medmänsklighet
och omtanke i Ansgarskyrkan. Omsorgen är påtaglig, nån gång har jag
sagt att den” sitter i väggarna”.
När man talar om omsorg får jag ibland
Lasse Åbergs film ”Sällskapsresan” för mitt
inre. En replik till hans mamma som ”bara
vill honom så väl” är: ”Kväv mig med din
kärlek morsan”.
Jo vi har nog alla varit med om den
känslan också, att det blir för mycket
omsorg, frågor, för många goda
råd, för mycket ”tycka synd
om”, mm.
Omsorg handlar också om
respekt. Ibland visar sig
omsorgen i ett leende, ett
ögonkast, en omfamning
utan någon fråga. Omsorgen att låta någon bara få
vara – men vi har sett varann,
”hon vände inte bort blicken”.
Det är också omsorg.

Omsorgsgruppen läser och samtalar kring
en bok om ”Diakonins sju bord”. Där
belyser man diakonins väsen i mötet med
människor, runt köksbordet, på parkbänken, vid altaret, i talarstolen, soffbordet,
skrivbordet (administration) och runda
bordet (pedagogik). Att få samtala om vår
Guds-bild, vår människosyn lär oss också
hur vi bemöter varandra, hur vi ser på
varandra och Gudsnärvaron i våra möten
med människor.
Diakoni handlar väldigt mycket om livshållning.
Jag fick ett telefonnummer efter en söndagsgudstjänst, en kyrkvärd tog emot. Jag
ringde upp och den som svarade sa: ”Jag
visste inte att det pågick gudstjänst men en
vänlig människa tog emot mig, erbjöd mig
att komma in, tog emot min fråga och så
fick du numret till mig och ringer upp mig!
Så trevligt och varmt o gott det kändes i er
kyrka! Dit kanske jag kan gå igen!”

Dessa två personliga vittnesbörd från vår
kyrka vill jag förmedla därför att det är så
viktigt hur vi bemöter varandra. Och att det
gör skillnad för människor.
Vi hjälps åt att bevara denna goda livshållning. Att se varandra, att möta varandra
med respekt o värme, att våga det goda
samtalet, att SE.
Vår förebild är Jesus själv. Hans sätt att vara
bland människor – att se, att hjälpa, att
bemöta, det får fortsatt bli vår strävan och
diakoni i Ansgarsförsamlingen!

”Ibland visar sig
omsorgen i ett leende, ett ögonkast,
en omfamning utan
någon fråga”
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En tillbakablick på
en julkonsert och
dess preludier
Text & foto: Ann Lystedt

Allt var som förr och ändå inte.
Den traditionella julkonsertens jättemyller
av sånggrupper och publik krävde denna
gång en tydligt uppstyrd smittskyddsordning. I den svåra avvägningen mellan ”max
100 med avstånd” och ”mer än hundra med
vaccinpass och leg” hade styrelsen efter
lång diskussion beslutat det senare.
Då krävdes en organisatör av rang. En Torbjörn Sjöqvist-typ. Han själv helt enkelt.
Normala år smockfylls kyrkan av besökare
inför julkonserten. Hur ordna ordning?
Funktionärerna försågs med instruktioner
och manades att samlas en timme och tre
kvart före start. Reflexvästar, blå loppisband och kyrkvärdsbrickor delades ut,
kontrollanter av covidpass och leg utsågs,
dörrvakter placerades ut, mittgången spärrades av för att köerna skulle spridas mot
sidopassagerna.

4

Listan med beställda biljetter skulle bockas
av, kortläsare och kontanthantering styras
upp, programbladen lades i korgar för
besökarna själva att plocka, för att minimera handkontakt. Och alla medverkande
slussades in från Ansgarsgården via kulverten, med röda lappar i händerna för att
visa att de redan var covidpasskollade (av
Torbjörn, under tidig eftermiddag) Så hur
fungerade allt? Extremt smidigt, såklart!
Pandemin hade krympt besökarskaran
från normala … till knappt tvåhundra och
allt flöt finfint. Heja Torbjörn!
Vi som kom, funktionärer eller lediga, fick
en konsert med makalöst fin blandning
av tradition och nytänkande, av charmiga
barnröster och professionellt framförd
musik och sång.

Konferencieren Monica
Bertram ledde i glitter och
glädje. När Ingela Johnsdotter tyvärr blivit sjuk
fanns Karin E Aase där
och räddade hela sångledningen. Musikerna var på
bästa humör, nestorn Sigge
Olsson lirade All the Things
you are på både klarinett och
tangent. Smidiga scenväxlingar mellan
grupperna, humor varvad med innerligt
förmedlad andlighet.
Musikkåren, Happy Voices med Arvid och
Joel, Vox Ansgars, Cantabile, Cassiopeja,
vokalisten Elisabeth Odebäck och alla
dirigenter och ledare…
Inbromsning för eftertanke vid Johan
Winbos betraktelse, mäktig allsång under
O Helga Natt, jubel vid applådtacket.

En minnesvärd totalupplevelse.
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Starka berättelser
om förföljelse och
oro
Text & foto: Ann Lystedt

Under ”Martyrernas dag”, alltså
Annandag jul, med berättelsen om
den förste martyren Stefanos som
bakgrund, fick församlingen genom gudstjänsten möta en nutida
slags martyrskap – konvertitens.
Vi fick genom fem berättelser en
smärtsam glimt av hur det är att
leva i ovisshet, rädsla och frustration.
Valet att lämna islam och leva som kristna
har varit självklart för Hassan, Marjan, Azita, Kamal och Midia från Iran – men också
enormt påfrestande genom den mycket
tärande asylprocessen som pågått i flera år.
Hassans flickvän Marjan är den nyaste bekantskapen för församlingen. Hon berättar
att hon kände sig kallad att följa Jesus när
hon hittade ett kors på marken.
– Jag får bra känslor när jag ber och
pratar med Jesus.
Men hennes familj har förskjutit henne
sedan hon blev kristen. Och kvinnor som
konverterar riskerar att piskas öppet på
torget.
Hassan, känd av församlingen sedan han
kom till Sverige för fem år sedan – och
döpt som kristen i Mälaren – har fått flera
avslag på sina ansökningar om asyl.
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Migrationsverket hävdar att han ”inte gjort
sannolikt att konverteringen från islam
har grundats på en genuin och personlig
övertygelse”. Inte nog med det. Han kan
inte heller förklara exakt vad som utmärker Equmeniakyrkan jämfört med andra
samfund…
Så hur orkar han?
– Det finns inget alternativ. Jag måste
orka. Jag hänger i luften…tvingas jag
återvända till Iran väntar avrättning
eller fängelse.
– Här i kyrkan känner jag Guds närvaro
och i Jesus har jag en hjälpare och vän,
som jag kan berätta om hemligheter
och svårigheter för. Jag får lugn och ro.
De två iranskkurdiska flyktingfamiljer som
kom till församlingen 2015 väckte stort
engagemang. Bengt Sandqvist undervisade i kristen tro och de döptes. Familjen
Berglund öppnade sitt hus för boende.
Av den ena familjen är endast 22-åriga Midia kvar i Sverige, i hopp om uppehållstillstånd efter flera avslag. Hon sökte asyl som
ensamkommande, men inte heller hennes
omvändelse till kristen tro har tagits på
allvar. Eller med Migrationsverkets ord:
”inte gjort sannolikt att du konverterat på
grund av en genuin övertygelse”.
Ett hotfullt brev som säkerhetspolisen
skickat till hennes pappa i Iran översattes
inte ens, på grund av ”lågt bevisvärde”.
Hon har dessutom gjort sig obekväm
genom ett intensivt engagemang mot hedersvåld och var i hemlandet bortlovad till
en elva år äldre kusin – redan innan hon
var född.

– Men jag ger aldrig upp! Om Migrationsverket kämpar mot mig kämpar
jag tillbaka… När de till slut förstår att
mitt liv är i fara får jag stanna, säger
Midia med övertygelse.
Kamal (Edris) Afsar och Azita Khadkhoda
med barnen Maria (som föddes strax efter
ankomsten) och Martia har genom åren
blivit en naturlig del av församlingsgemenskapen, i gudstjänst och frivilligengagemang.
Men hos dem växer nu frustrationen
märkbart. De är stressade av att få sin
tro ifrågasatt av Migrationsverket – som
hävdar att det inte är någon risk att deras
barn skulle avslöja deras kristna tro vid ett
återvändande.
Iran är hårda mot personer som tror på
Kristus, säger Kamal som upptäcktes av
säkerhetspolisen när han missionerade i
hemlandet.
Azita fick sitta ett dygn i förvar. Med hjälp
av smugglare flydde de så småningom till
Sverige via Turkiet.
”Jag är mycket orolig för att bli utvisad till
Iran”, säger Azita.
I Bengt Sandqvists predikan efter konvertiternas berättelser säger han att han är
djupt berörd av deras envishet och mod
– och det uppbrott de gjort för att följa
Jesus.
– Så vad betyder tron på Jesus för oss
i det trygga Sverige? Vilket uppbrott
gör jag? Och vilka uppoffringar är jag
beredd att göra?
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Vad är bra med Ansgarsförsamlingen
egentligen?
Text: Andreas Löwkvist
Under hösten har ett stort antal personer i församlingen suttit i långa intervjuer med
andra församlingsmedlemmar. Många berättelser har delats om församlingens och trons
betydelse i människors liv. Samtal som verkar ha haft betydelse och som vi kan uppmuntras att fortsätta med varandra även när vi inte gör en undersökning i församlingen.
Dessa berättelser har sammanställts tillsammans med tankar om önskemål för framtiden.
Församlingens utvecklingsgrupp har sen försökt att jobba med detta material och försökt
få fram vad det är för positivt församlingen har bidragit med i människors liv och som
kan fortsätta ha betydelse för framtiden.
Det som återkommer i intervjuerna kring vad som är det bästa med församlingen handlar om människorna i församlingen. Det handlar om att få finnas i en gemenskap och
att man upplever en värme och en tillhörighet. Detta är något som vi alla bidrar med
tillsammans. Ett konkret uttryckssätt för gemenskap är att tillhöra en mindre grupp och
det var ett särskilt område för undersökningen. Många delar positiva erfarenheter av att
tillhöra en mindre grupp och många har också en längtan efter detta, både om man har
varit med i en mindre grupp själv och om man aldrig varit det.
Gudstjänsterna tas också upp speciellt i intervjuerna. Många talar sig varma om sången
och musiken och många tycker det är positivt att gudstjänsterna har struktur men ändå
variation. En del önskar däremot mer tid för bön och yngre vill ha mer musik som passar
den åldersgruppen. Variation är också ett ord som återkommer i samtalen om andlighet
i intervjuerna. Det är spännande att se att Gud möter människor på så många olika sätt.
Människor har också många olika tillfällen för bön i livet.
I önskemål inför framtiden tas det upp av många att gudstjänsten kan utvecklas. Det finns
många goda idéer hur den kan utvecklas men ingen tydlig linje. Den tydligaste linjen
kanske däremot har att göra med musiken som i sig är ett stort område med tankar kring.
Många vill ha mer modern musik samtidigt som en del också vill att det spelas mer på
orgeln.
Något som återkommer är också att det finns en önskan om att unga ska kunna integreras mer i församlingen. Detta är något som det togs särskilt fasta på i samtalet på
församlingsdagen den 23/10 då församlingen inbjöds till samtal om undersökningen.
Vi kommer särskilt att jobba vidare med frågan om hur fler unga ska kunna hitta i den
varma gemenskap som är Ansgarsförsamlingen där det går att hitta många olika vägar till
att leva ett liv tillsammans med Gud.
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Ingela svänger loss i frihet
Text: Ann Lystedt

När Ingelas vänsterhand drar iväg
längs pianots bastoner vet hon
knappt själv hur det kommer att
sluta. Glädjen i improvisationen tar
över.
– Jag tycker om att brodera ut melodier, oavsett om det handlar om Bach
eller folkmusik, jag har en mall med
start och mål men vet aldrig riktigt vart
det tar vägen…
Ansgarsförsamlingens folk har mer än en
gång haft anledning att applådera, när Ingela lett kören Cantabile och valt att svänga
loss i frihet vid pianot.
Just Cantabile blev hennes väg in i församlingens musikliv, vid sidan om tjänsten
som körpedagog på Fryxellska skolan. På
”Fryx” fick hon sin första tjänst 1985, efter
musikhögskola i Örebro – och blev kvar i
32 år.
– Det var spännande med alla nya kullar och ett härligt samarbete med kollegor. De stora konserterna… En livsstil!
’Jag och Fryx’, liksom. Det fanns inget
som kunde slå det.
Men så småningom kändes det lite motigare att ladda om med nya elever inför
varje hösttermin. Så för snart fem år sedan
sade hon upp sig och kunde till en början
luta sig mot uppdragen med Cantabile
och ABB-kören (numera IngelaVocalis) i
Västerås.
– Och strax öppnades en ny dörr, som
musiker vid begravningar, dop och
vigslar. Jag vikarierade i Bäckbykyrkan
ett par terminer.

Och som frilans fick jag en möjlighet
att spela mer, att skapa mer.
Ingelas käraste fritidsviste i Svarttorp
utanför Huskvarna ligger vid sjön Ylen och
där inspirerades hon till att komponera ny
musik.
– Vågorna som kom och gick, att lämna
ifrån sig något och ta emot något nytt…
blev till stycket Svallvågor och en hel
cd-skiva.
Svarttorp var även hennes barndomstrakt,
där hon fick gott utrymme för musiken:
– Vi bodde på en enslig gård med flera
kilometer till närmaste kompis. Mamma var med i kyrkokören och gav mig
mycket tid vid pianot, som nästan blev
min leksak redan i 5-årsåldern.
Här övades gehörsspelet.
– Mamma Ewy spelade före, jag härmade.
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Ingela fick tidigt börja kompa ungdomskören och till psalmerna på söndagarna.
Missionskyrkan blev som en naturlig
”frikyrklig musikskola” för Ingela. Hon
var även med i församlingens barn- och
ungdomsverksamhet.
– Det var en rolig tid med kompisar i
en trygg och naturlig miljö, och jag fick
spela piano hemma när det var bjudningar.
Ur den trygga och tidiga känslan hämtade
Ingela sin egen syn på musik och pedagogik:
– Tre ord blev oerhört viktiga för mig:
Leken, lusten och nyfikenheten. De har
blivit ledstjärnor som satt normen för
mitt arbete och det jag vill stå upp för.
Och nu är hon alltså tillbaka i ”frikyrkan”…
– Ja, det är en cirkel som sluts! Jag vill
ge tillbaka av det jag fått, och det känns
viktigt för mig att få göra det i Ansgarskyrkan, där musik tas emot så fint och
ärligt!
– Det känns som en positiv miljö. Det
är faktiskt inte självklart i alla kyrkor att
man säger tack för musiken efteråt och
tar kontakt vid kaffet. En välkomnande
miljö.
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Kanske är det därför hon också känner friheten att leva ut sin musikaliska lekfullhet.
Gärna med utgångspunkt från Bach…
– Ja, gamle herr Bach återkommer jag
ofta till – med hans musik för både
glädje och sorg. I körverk, orgelverk,
sånger. Det finns alltid någon Bachslinga i barockstil när jag improviserar.

Ingela Johnsdotter Omnell
Född: 1963
Hemma: Gift med Per, två vuxna
barn
Körer i Ansgarskyrkan: Vox Kids,
Vox Ansgars, Happy Voices, Cantabile
Dröm: Att få ta med Cantabile till
fler scener på stan

Foto: Pia Nordlander

Våra hjältar inom
text, ljud och video
Text: Anne-Sofie Petersen

Ingen kan väl ha undgått att märka den stora förändringen i våra
gudstjänster och andra samlingar.
Vi har fått en proffssupport i form
av ljud och video på en helt ny
nivå. Även ljussättningen har blivit
betydligt proffsigare.
Före pandemin hade vi en liten ljudgrupp
som såg till att vi fick bra ljud på plats.
I och med pandemin har gruppen vuxit
både med teknik, kompetens och antal
till en teknikgrupp. Källan frågar Anders
Bertram varför så många sitter bakom
datorerna bak i kyrksalen?
– Teknikgruppen har flera uppgifter
nu, både ljud, kamera och text. Ljud
innebär att ordna med ljud både i kyrksalen och till sändningen. Kameraansvarig styr alla kameror som filmar allt
med de rörliga robotkamerorna och ser
till att det skickas till vår YouTube-kanal. Den personen ansvarar även för att
förbereda sångtexter, bibeltexter och
skyltar som kan visa solosånger och
medverkande. Textansvarig ser till att
rätt text visas vid rätt tillfälle och att
filmer visas.

Källan imponeras av alla dessa roller och
frågar Anders vilka som jobbar i gruppen,
och med vad?
– Vi är många i gruppen och det
behövs, vi har specialiserat oss då det
är svårt att kunna allt. Ljudet sköts av
Anders Spennare, Frank Stoor, Linn
Ericsson, Magnus Pettersson, Mats Ekdahl, Per Gustafsson, Tobias Löwdin.
För kamera ansvarar Anders Bertram,
Anders Hallqvist, Johannes Gårdstam
och Valter Löwkvist. Texterna sköts av
Magnus Lundin, Mattias Schöier, Åke
Olofsson, Emelie Bertram och Ana
Sofia Beltran Lopez. Vi har alltså fått in
några tonåringar i gruppen och hoppas
kunna introducera fler framöver. Vi har
ju inga åldersgränser, uppåt eller neråt.
Alla är välkomna att prova!
Vid varje gudstjänst är det tre som jobbar
med tekniken, Anders räknar till 17 personer som roterar. Några av dem har vi sett
bakom ljudbordet tidigare, medan många
andra är nya på jobbet. Extra trevligt är ju
att se alla ungdomar från Tonår i kyrkan
som kliver in.
Frank Stoor, som sköter ljudet ibland, har
berättat att han fått lära sig nya saker, och
att det var spännande att få kliva in i rollen
vid ljudbordet.
När pandemin nu tagit ny fart rullar arbetet på med gudstjänsterna on-line. Många
tittar direkt när det sänds, många andra i
efterhand. Det finns en stor efterfrågan.
Planen är att sända hela våren. Sen får vi
se hur sommaren ska hanteras, på Björnö
finns inte samma möjligheter som i kyrkan.
Källan framför ett tack från hela församlingen till alla som är med i teknikteamet
– ert arbete är otroligt uppskattat av alla!
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Ett myller av möten
hos Mosaic
Text: Frank Stoor, Mosaics ordförande

Det vilar något ödsligt och en
smula sorgligt över tomma, tysta och mörka lokaler. Oanvända
rum liksom väntar på att något
ska hända eller på att någon ska
komma in, tända ljuset och vilja
använda rummet. Rum är nästan
som människor – ibland mörka och
tomma och ibland välanvända och
fyllda av liv.
Under arbetet med Café Mosaic minns
jag särskilt ett av besöken i den tomma
Centrumkyrkan. Jag var där för att plocka
undan kvarlämnade saker inför ombyggnaden. Som vanligt var det lite mörkt
och tomt när jag kom in. Och precis som
tidigare porlade vattnet i de gamla radiatorerna som en avlägsen skogsbäck. I ett
hörn stod en ljusbärare kvar. Egendomligt
nog brann ett ensamt ljus i ljusbäraren. Det
enkla ljuset fyllde hela rummet med ett
slags lugn. Det kändes som en kvarglömd
bön från alla som under många år kommit
och gått i detta kyrkorum. Kanske var bönen en önskan om att rummet jag befann
mig i på nytt skulle få bli ett rum att längta
till och mötas i.
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Jag blev stående en stund vid ljusbäraren
och tyckte plötsligt att alla utmaningar i
detta ganska komplicerade ombyggnadsprojekt kändes ganska överkomliga. Vi
skulle ju bara bygga det som hela tiden varit en bärande tanke i den kristna kyrkans
historia: en mötesplats för det goda mötet.
Nu är Café Mosaic på plats. Trösklarna är
låga så att vem som helst ska få känna sig
välkommen (trottoaren är faktiskt på exakt
samma nivå över havet som cafégolvet).
Rummen är varsamt inredda för att kunna
användas för många olika slags möten.
Kaffe, te och gott fikabröd finns och lunch
serveras sex dagar i veckan. När vi som
är där ganska ofta småpratar med cafégästerna så får vi mycket positiv respons.
Somliga berömmer det goda brödet och
lunchen. Några tycker att det är så bra att
ungdomar har nånstans att ta vägen för att
spela, sjunga och bara hänga ett tag.
Andra tycker att det är så bra för äldre och
daglediga att kunna få träffas på ett riktigt
konditori. Några har hittat sina favoritbord
att mötas runt. Det samtalas i studiecirklar
om fotografering eller om böcker man läst
eller hur det står till och hur vänner haft
det sen sist man sågs. Barnfamiljer möts
och samlar ihop sig runt bord och barnvagnar. Det surrar av både
människors
vardagliga småprat
och angelägna
samtal runt
caféborden.
Någon väljer
att sitta
ensam på
entresolplanet och njuta
av lugnet i
lokalen.

Andra ställer frågor om själva caférummet
med sina mosaiker och vackra fönster mot
himlen. Vår diakon Marie finns på plats
under vissa dagar i veckan för att
lyhört fånga upp samtal som
förs. Under våren kommer en
alpha-grupp att startas i caféet. Gudstjänst kommer att
firas vissa söndagar. Konstnärer kommer att ställa ut
och program med sång, musik
och samtal om angelägna frågor
kommer att genomföras.
Jag tänker ibland på hur underbart det är
att möta alla dessa olika människor
som kommer till Café Mosaic.
I bibeln berättas om hur Gud
skapade människan till sin
avbild. Det måste betyda
att varje människa vi möter
bär något gudalikt inom sig
trots att vi alla bär på så olika
förutsättningar, bakgrund och
livsöden. De bibelberättelser vi läst
omkring jul talar om att ordet blir människa. Om ordet ska ta gestalt och ”bo bland
oss” får vi som lärt känna ordet arbeta för
att låta det bli till människa. Café Mosaic
kan vara en plats där goda möten sker mellan människor och där gud själv tar gestalt.

Tänd gärna ett böneljus
för arbetet i caféet och de
människor som kommer dit.
Dina tankar och förböner
kommer att lysa upp i
mörka rum.

Vår spännande resa med Café Mosaic har
precis börjat. Vi vet inte exakt hur vägarna
framåt kommer att se ut. Kanske kommer
några av cafébesökarna så småningom att bli nyfikna på det
som sker i Ansgarskyrkan.
Kanske kommer en grupp att
regelbundet vilja fira gudstjänst i caféet. Kanske får vi
vara med om det vi kallar
en församlingsplantering.
Ansgarsförsamlingens arbete i
Café Mosaic kan bli både annorlunda och mer utmanande än vi är vana vid.
Men det blir också i någon mån mycket
enklare. Cafégästerna finns ju där
varje dag med allt det där som vi
människor bär med oss av tankar, frågor och funderingar
om livet i största allmänhet.
Precis samma funderingar
som du och jag har ibland.
Vill du vara med och hjälpa till i
caféet? Ibland kan det behövas en
extra arbetsinsats som till exempel vid programkvällar eller andra praktiska göromål
som skall genomföras. Vi gör nu en lista
med volontärer som vi kan kontakta när
arbetsuppgifter dyker upp. Skriv ett mejl
och berätta vad du helst vill göra och vilka
tider du har möjlighet att ställa upp.

Vill du vara med och hjälpa
till? Eller har du frågor?
Kontakta oss:

kontakt@cafemosaic.se
Mats Ekdahl (verksamhetsansvarige):
070 - 814 08 58
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MÖTESPLATS MOSAIC
Mötesplats Mosaic är ett forum för aktiviteter och program som genomförs
i Café Mosaic på uppdrag av Ansgarsförsamlingen. Hit är du välkommen
för att lyssna och bidra till det ”goda samtalet”.

Program

jan - mars 2022

20 jan 19.00 Träff med Unga vuxna.

24 feb 19.00 Träff med Äldre vuxna.

6 feb 18.00 Cafégudstjänst.

9 mar 19.00 Trubadurkväll

8 feb 19.00 HOLD*

16 mar 19.00 Trubadurkväll

Samtal om kommande program.
Marie Lindholm m fl.

Filmvisning av filmen alla måste se! 

16 feb 19.00 Trubadurkväll

Samtal om kommande program.

med Per Söderbäck, ”Kärlek och lite till”
med Bo Senter och Hans Åke Månsson,
”Våra tankar och vår musik”

”En salig röra”. Meningsfull underhållning
med eftertanke och humor. Anders Caringer och Samuel Heideman

23 mar 19.00 Trubadurkväll

17 feb 19.00 NOD-vändiga samtal**:

30 mar 19.00 Jazz-gruppen Trio-X of
Sweden. ”Allt under himmelens fäste”

”Det goda livet.”, Johan Winbo.

19 feb 14.00 Cozy crime.

Kan deckare vara mysiga?
Författarsamtal med Marianne Cedervall, aktuell med sin senaste bok ”Fri från
skulden”.

HOLD*

En dokumentärfilm om Acting for changes
arbete med föreställningen. HOLD – en
hållbar föreställning. Arbetet med filmen
har skett tillsammans med nyanlända och
asylsökande i Västerås. Efter filmvisningen
blir det samtal med regissören och några
medverkande i filmen.
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”Musik med Kalle och Kajsa” Andreas ”Kalle” Lindström och Kajsa Söderbäck

Lennart Simonsson, piano - Joakim Ekberg,
trummor - Per V Johansson

För mer info och aktuellt program
se CAFÉMOSAIC.SE

NOD**

En tidskrift för samtidsanalys från ett kristet perspektiv. Den riktar sig till alla som
uppskattar samtal om samhälle och kultur
som navigerar förbi ytskikten.
I en offentlig värld som alltmer tenderar
att fragmenteras i celler av likatänkande
behövs gränsöverskridande mötesplatser, 
“noder” för tankar att korsas och brytas
mot varandra.

Text: Linnéa Hjelmstedt

ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI
På årsmötet bestämmer vi bland annat vilka som sitter i styrelsen under det
kommande året, beslutar om budgeten och behandlar de motioner som
kommit in. Alla åldrar är välkomna att delta! Motioner till årsmötet ska vara
styrelsen tillhanda senast fredag den 25 januari.

”Och det hände vid den tiden: till kung Davids Betlehem
Josef och Maria rider, men där finns ej rum för dem.”
I år fick vi tillsammans med församlingens barn och unga genomföra en levande julkrubba. Med kyrkan fylld av får, herdar, änglar och så klart vise män, Josef och Maria blev i
alla fall jag fylld med julkänslor. Att få gå och titta på julkrubban har varit en tradition i
mitt liv och så länge jag kan minnas har jag varit med i änglakören och sjungit.
Församlingens barn och unga, från olika verksamheter, samlades vid två tillfällen för att
repetera repliker, öva sånger och prova kläder. Pirret i de små fårens ben tillsammans
med tonåringarnas skratt fyllde kyrkan under repetitionerna. Det var några år sedan församlingen ordnade en levande julkrubba, så både barnen och de vuxna var lite ringrostiga.
Utan alla barn hade det aldrig varit möjligt att genomföra detta. Vi har så modiga barn
som vågar sjunga och tala inför en stor publik. Att få samlas vid krubban och få se julberättelsen berättas av barn är något av det bästa med julen, i alla fall enligt mig!
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Skapelsens nödläge kräver
teologisk omvändels
Text: Per Larsson, präst och
ekoteolog i Västerås
Med stor tillfredställelse hör jag att Equmeniakyrkan anslutit sig till de många
goda krafter som proklamerat klimatnödläge. Jag skrev i förordet till min bok
Skapelsens Frälsning om klimatkrisen
för tio år sen: ”Om teologin inte skulle ha
något att säga i denna situation har de rätt
som hävdar att kyrkan förfallit och blivit
en i stort sett irrelevant institution”. Men
visst säger kyrkorna mycket om detta nu!
Vi tillhör faktiskt de mest engagerade
som vågar ta forskningen på allvar i dessa
ödesfrågor. Kyrkorna –med goda representanter både från Equmeniakyrkan och
Svenska kyrkan – var mycket aktiva inför
och vid FN:s stora klimatmöte i Glasgow
i november. Men än sviker politikerna
överlag – även i vårt land! Klimatfrågans
obeveklighet vilar som en skugga över hela
vår samtid och framtid. Men den tas inte
alls på det allvar den förtjänar om vi inbillar oss att allt skall ”återgå till det normala
efter pandemin”. Det var ju ”det normala”
som förde oss till det katastroftillstånd
för planeten, som samstämmig vetenskap
säger att vi har högst ett decennium på oss
att kunna undvika.
Äkta genuin kristen biblisk tro är viktigare
nu än någonsin. Kyrkan kunde nu bli mera
relevant än kanske någonsin tidigare. Men
det måste bli en annan kyrka än dagens.
Den behöver en ärlig, fördjupad och
ganska radikal nytolkning av sin teologi
utifrån samtidens verklighet.
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Kyrkans primära uppgift
och specialitet är
den inre kraftsamlingen. Det är här
vi nu måste koncentrera oss. Kyrkornas
Världsråd, som Equmeniakyrkan är en
del av, lägger i sitt särskilda upprop om
klimatförändringen, det s.k. ” Wuppertal
Call”, betoningen på den inre kraftsamlingen. Men den yttre klarar specialisterna
i samhället och politiken mycket bättre.
Vi i kyrkan måste lära där och göra allt det
som där bestäms och säkert om möjligt
mycket mera! Och vi skall självklart ställa
om, fullständigt och genomgripande,
rent praktiskt. Men drivkraften, motorn
för kyrkan, om vi som kyrka skall kunna
påverka på något genomgripande sätt
handlar för oss framför allt om en andlig
och existentiell omprövning.
Jag tänker att det handlar om en ”ekologisk
omvändelse. Påven har lanserat begreppet.
Det handlar om en sinnesändring på djupet. Wuppertal Call säger: ”Det får konsekvenser för alla aspekter i ett kristet liv:
för liturgi, gudstjänst, läsandet av Bibeln,
proklamation, sakramenten, församlingslivet och dess utövning, bön, fasta,

andlighet, doktriner, livsuppfattning,
undervisning, konst, musik, prästerskap
och mission.
Vi behöver omvändas på djupet till en ny
genomgripande insikt om vad människan faktiskt är. Bibeln talar om för oss att
vi inte är bara Jesu Kristi återlösta barn.
Den säger att vi också är en del av Guds
övriga skapelse. ”Både människor och djur
hjälper du, Herre!”, är ord som upprepas
i vår bibel. Ytterst hör vi samman i ett
oupplösligt beroende av hela naturen och
alla medvarelser. Människan är bara en
del – visserligen en helt avgörande del – av
hela livsväven, Guds märkvärdiga skapelse.
Vår överlevnad är helt beroende av resten
av ekosystemen. Med ganska olika utgångspunkter kommer så många fram till
precis samma sak nu: biologer, psykologer, filosofer, författare - och religionernas
företrädare! Vi lever i en fantastiskt
spännande tid, en uppvaknandets tid, tror jag. För kyrkan
tror också att tillvarons
innersta, allt hör samman och är uppbyggt på
nödvändiga livgivande
relationer. Vi kallar
det också kärlek. Vi
vill tala enhetens språk,
inte splittringens. Därför
talar vi om Gud själv som
en gemenskapens förebild i
treenighetens kosmiska dans.På
det sättet är Gud Livets Gud! Jesus förkroppsligade den kärleken i sitt liv och sin
död och sökte återupprätta alla Skapelsens
relationer.
Men de flesta kyrkoledarnas insikter och
upprop om de här sakerna har tyvärr inte
alls trängt ut och förvandlats till handling

i de kristna samfunden och deras lokalförsamlingar. Hur blir utlysandet av klimatnödläge kött och blod överallt i Equmeniakyrkan? Frågan är lika aktuell i de flesta
protestantiska kyrkor, den katolska kyrkan
och de ortodoxa kyrkorna. Det gäller
Sveriges kyrkor. Vi som är övertygade om
central och aktuell bibeltolkning idag och
motiverar kyrkan till en genomgripande
fokusering på en kvalificerad och ansvarsfull ekoteologi, är än bara en minoritet.
Ensidig och egentligen obiblisk individualism präglar fortsatt det mesta av predikan
och gudstjänstliv i alla våra kyrkor. Det är
en flykt från verkligheten.
Påven Franciskus kallar jorden ”vårt
gemensamma hem”. Det är enkelt och
genialiskt. Vårt hem är något vi prioriterar i första hand, platsen där vi i den allra
djupaste meningen är hemma och sanna
mot oss själva. Våra föräldrar, systrar
och bröder är alltså också alla
de medvarelser Gud gett oss
att leva samman med i ett
outsägligt rikt men också
påfrestande familjeliv.
För kyrkan och teologin måste det innebära
både en starkt förnyad,
andligen uppfriskad
kärlek till naturen och
dessutom tvingande radikalt fördjupade kunskaper om
den. Guds Skapelse har ju kommit
att ses bara som en resurs att fritt utarma
och föröda, i stället som vår nära släkting
i familjen. Därför förklarar många kyrkor,
länder, kommuner och idag att den kommit i klimatnödläge.
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När vi tänker gröna tankar
Genom Grön kyrka kan vi få stöd och idéer
till ett fortsatt arbete.

Vi, alla människor, är satta att förvalta,
tjäna och bevara Guds skapelse. Detta
är ett starkt motiv för att engagera sig i
klimat- och miljöfrågor. Ämnesfältet är
enormt. Ingen kan greppa det helt men
alla kan lära sig litet i taget.
I Kyrkokonferensen, maj 2021, utlyste
Equmeniakyrkan klimatnödläge för världen. Med detta följer bland annat en vädjan om att varje församling ska arbeta för
att vårt ekologiska fotavtryck ska minska.
Därför har Ansgarskyrkan anmält intresse
till Grön kyrka, ett ”nätverk för alla kyrkor
och församlingar som vill ta några steg till
en mer hållbar värld.” (www.gronkyrka.se)

- Inte en grupp till, kanske några säger.
Nej, det behöver det inte bli. En klimatoch miljögrupp i vår församling kan se ut
på olika sätt allt eftersom vi lyfter frågorna.
Vi tror dock att söka kunskap tillsammans
är viktigt. Därför kommer vi att bjuda in
till en fyra kvällars studiegrupp kring Peter
Halldorfs bok ”Därför sörjer jorden.”
Men allra först vill vi inbjuda till ett öppet
forum för samtal och idéutbyte där du är
välkommen att lyssna och delta förutsättningslöst.

”Jorden är Herrens, och allt som är därpå…
Jorden är Herrens, och alla är vi ett…”
Psalmer och sånger nr 703, John Nilsson, 1968

Välkommen till Grönt Forum

3 februari kl. 18.30 - 20 i Café Mosaic!
Var och en köper sitt fika och så samlas vi i ett litet
konferensrum till höger om köket.

Gunnel Schöier och Ann Lystedt
g_schoier@hotmail.com
ann.lystedt@telia.com
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Text: Gunlög Galmén
Från solens uppgång till dess nedgång –
samma gudstjänst firas under ett dygn om
året under Världsböndagen. Samma böner
beds på mer än 100 språk med början när
dagen gryr i Tonga och avslutas 40 timmar
senare vid dagens slut i Alaska. En ekumenisk bönering runt hela vår jord, med bön
för fred och kristen enhet
Världsböndagen firas alltid första fredagen
i mars. I Västerås är Ansgarsförsamlingen
värd för gudstjänsten 4 mars. En arbetsgrupp med uppdrag från Västerås Kristna
Råd ansvarar för den lokala gudstjänsten
utifrån ett program som arbetats fram
av kvinnogrupper från olika länder och
som översatts av Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd*. I Sverige har Världsböndagen
firats sedan 1931 på ca 150 platser runt om
i landet.
Tanken är att gruppen som formulerat
gudstjänstprogrammet utgår från det egna
landets situation och ber om förbön för
dessa förhållanden. Man påminner om
bönens möjligheter, uttrycker tacksamhet
över gemenskap över land- och samfundsgränser genom tron på Kristus och ber för
kristen enhet.
2022 är temat ”Jag vet vilka avsikter jag har
med er!” ( Jeremia 29:11). Programgruppen för 2022 består av kvinnor från land,
Wales och Nordirland, områdenmed en rik
historia, men också mörka perioder med
imperialism och erövring, något de brittiska kvinnorna har formulerat en

särskild
syndabekännelse kring.
Gudstjänsten
vill förmedla
en rörelse från
mörker till ljus,
från en negativ
situation som
t.ex. människor
i exil kan uppleva. Jeremiatexten fortsätter ”… välgång
inte olycka. Jag ska ge er en framtid och
ett hopp”.

Illustrerad av textilkonstnären Angie Fox

VÄRLDSBÖNDAGEN
firas i Ansgarskyrkan

I vår tid finns människor mitt ibland
oss som upplever fattigdom, rädsla och
isolering. Tre kvinnor delar sina erfarenheter i programmet. De förmedlar
hopp om frihet, rättvisa och Guds frid.
I gudstjänsten tänds sju ljus, ett för var
och en av de sju regionerna i världsböndagsfamiljen. Gudstjänsten vill ge hopp
bland engagerade människor runt om i
världen.
Den kollekt som samlas in går till stipendier till unga kvinnors yrkesutbildning
i låginkomstländer, samt till projekt.
Mer än 3000 kvinnor från Afrika, Asien
och Sydamerika har genom åren kunnat
forma en bättre framtid tack vare dessa
stipendier.
VÄLKOMMEN till denna världsvida
gudstjänst i Ansgarskyrkan!
FREDAG 4 MARS kl 18.00
Servering i församlingssalen efter gudstjänsten.
*Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) vill stärka
samhörigheten mellan kristna kvinnor och
arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning
i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund.
Equmeniakyrkan är en av stödorganisationerna.
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där!
Hallå et här till?
d
Hur gick

Johan Backman

– musiker, resenär
och James Bond-fan
Text: Anne-Sofie Petersen

Johan Backman är välkänd för
många i vår församling. Källan
har intervjuat honom för att få
veta mer om denne mångkunnige
dalmas. Han är inte bara en duktig
trumpetare som kan hålla ordning
på ekonomi – han är också författare, missionär och äventyrslysten
resenär
Varifrån kommer då denne dalmas?

Johan växte upp i Enviken tre mil norr om
Falun. Han var näst yngst av sex syskon (en
syster och fem bröder). Även om Enviken
ligger långt från storstäder så hade man
ändå många gånger besök av hemvändande missionärer i hemmet. Detta blev
en inspiration för Johan och fyra av hans
syskon, som senare alla arbetat utomlands
i långa perioder. Familjen betyder mycket
för Johan som har rest och besökt sina
syskon utomlands, och när han bott utomlands själv fått besök av sina syskon.
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Resenären

Den första långresan Johan gjorde gick till
Syd- och Nordamerika 1966. Johan är en
äventyrare som ni kanske inte känt till:
– Efter högskolan tog jag ett sabbatsår.
Först åkte jag med en norsk lastbåt från
Göteborg till södra USA. Därifrån fortsatte jag med buss till New Orleans där
jag var med om karnevalen Mardi Gras.
Sedan vidare ner till Nicaragua, för att
hälsa på en bror med familj. På resan
besökte jag även Panama, Honduras, El
Salvador, Guatemala och fortsatte upp
via Mexiko till USA. Där åkte jag runt
med Greyhound-bussar under tre månader. På hemvägen åkte jag till Peru,
Bolivia och Brasilien.
Johan berättar att när han arbetade på en
missionsstation i Honduras 1976 flög han
upp till Chicago och köpte en Pontiac Formula, och körde sen hela vägen ner genom
USA, Mexiko och Guatemala tillbaka till
Honduras. Det är nog ingen bilresa man
skulle våga göra numera! Bilen fraktade
han hem på båt till Hamburg varifrån han
kunde köra hem den.
Han besökte också en bror i Nairobi vid ett
tillfälle. En annan gång, när han arbetade i
Zimbabwe, passade han på att ta en ”liten
semesterresa” till Mauritius, Seychellerna,
Australien, Singapore och Bangkok.

Utlandsjobbaren

Johan har jobbat i olika världsdelar –
främst med att lära ut revision på ett
modernt sätt och att hjälpa till att få bättre
koll på pengarna. Han var t.ex. i Zimbabwe
1988-90 där han jobbade med att utveckla
revision av kommuner. Staten där bildade
en organisation liknande Kommunförbundet i Sverige som skulle ta över revisionen

av kommunerna från privata revisionsbyråer. Detta var inte särskilt populärt bland
de så kallade ”vita farmarkommunerna”.
– Jag åkte till Antigua i Guatemala
1999 för att lära mig spanska innan jag
fortsatte till Honduras. I Guatemala
hade jag en privat lärare med lektioner
varje dag så jag kunde använda spanska
i jobbet i Honduras.
Utöver jobbet på missionsstationen i Honduras 1976 som nämns ovan arbetade han
en andra gång år 2000 i landet för dåvarande Riksrevisionsverket med att införa
verksamhetsgranskning - en så kallad
”Value for Money audit” i kommunerna.

Musikern

Att Johan är en fena på trumpet, det vet vi
ju alla, men vem kände till att han spelat
Mahlers 8:e symfoni i Stockholms Konserthus, klädd i frack?!
– I symfonin medverkade flera körer,
extra trombonister och trumpetare som
stod ovanför orkestern. Min trumpetlärare, som var trumpetare i Filharmonikerna, hade en brassensemble och vi var
flera stycken som fick frågan om vi ville
vara med och spela vid återinvigningen
1973 efter den stora renoveringen.
– Det var ju extra pampigt att få spela i
Konserthuset och speciellt vid ett sådant
evenemang. Konserten direktsändes i
P2 i närvaro av kungligheter.
Johan berättar att han började spela
ess-kornett hemma i Enviken när han var
elva år, och har fortsatt sedan dess. Han
tränar varje dag hemma i lägenheten för att
hålla igång.

Under tiden han bodde i Upplands Väsby
spelade han i ett brassband till Jobélkören.
De gjorde en resa till Israel över jul- och
nyårshelgen 1971 med spelningar under
julnatten i Betlehem, konserter på flygbaser och militärläger. Johan passade även
på att spela trumpet flytande som en kork
i Döda havet. Så även musiken har varit en
källa till spännande upplevelser.

Författaren

Johan Backman har skrivit fyra böcker, alla
med spännande äventyr som tema. Den
senaste boken ”50-årspresenten” handlar
om en kidnappning i Indien

Var hittade du idén/inspirationen
till den?

– Idén och inspirationen fick jag av
boken The Evening News av Arthur
Hailey som också handlar om en
kidnappning. Att det blev Indien beror
på att jag var på en tigersafari där 2015.
Genom en släkting som tidigare jobbade i Nationella Insatsstyrkan (NI) och
numera har en hög befattning inom
polisen fick jag värdefull information i
min research. Bland annat fick jag veta
att den svenska polisen höll en utbildning för indiska poliser vilken nämns i
boken, liksom att flera poliser från NI
bildade ett säkerhetsföretag.

Hur gör du när du ska börja med
en bok? Hur lyckas du att skriva
böcker som de här?

– Jag sätter upp ett synopsis från
början med hela ramen till boken. Jag
kanske ändrar lite allt eftersom men jag
har ramen klar från början. Research
är också en viktig men rolig del – att få
veta mera om t.ex. diamanter som i den
här boken är ju ett måste för att kunna
skriva.
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Johan berättar vidare att han försöker hitta
tid då och då för att skriva, och ibland får
han vänta på ny inspiration.
– Idéer får ligga och gro innan de förlöses så att säga.
Han har planer på en ny bok men har inte
bestämt sig ännu för vad det blir. Han har
flera bollar i luften.
James Bond? JB 0075
Ja, var kommer James Bond in i allt detta?
Johan Backman har ju samma initialer som
James Bond! Johan har alla filmerna och
har sett dem flera gånger. När han fyllde
75 ordnade goda vänner med familjer en
hel helg med James Bond-tema, med bl.a.
ett besök på Bondmuséet i Nybro. Under
festen fick han heta JB 0075. Källan tror att
Johan stormtrivdes då!

Ansgars Fritids läggs ner
Församlingen har beslutat att Ansgars Fritids, som drivits i församlingens regi sedan 1992, ska läggas ner efter denna termin. Orsaken är för få
inskrivna barn och i och med det har ett ekonomiskt underskott uppstått.
Även om verksamheten varit av hög kvalitet och insatser gjorts för att få
fler inskrivna barn har trenden inte gått att vända.
Beslutet togs vid ett församlingsmöte 9 januari. Källan återkommer senare med kommentarer och ytterligare information kring beslutet.
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Församlingens årsmöte
Text: Bengt Sandqvist, ordförande

12 FEBRUARI
09.00-13.00

Lördag 12 februari kl 9-13 möts församlingen till årsmöte. Den kristna församlingen är
ett sammanhang där kvinnor och män hade rösträtt innan kvinnor fick rösträtt i Sverige.
Församlingsmötet är församlingens högst beslutande organ. Och här har varje medlem
som är närvarande en röst. Ett församlingsmöte om året är lite särskilt, då vi håller årsmöte.
Vid årsmötet summerar vi det gångna året genom verksamhetsberättelse och ekonomisk
redogörelse. Församlingsstyrelsen, som leder arbetet beviljas ansvarsfrihet om de skött
sitt uppdrag och vi lägger det år som gått till handlingarna. Vi blickar framåt genom val
till olika uppgifter och beslut fattas om budget och handlingsplan för det kommande
året. Det är uttryck för den demokrati som har djupa rötter i den kristna församlingens
historia.
Det började redan den 22 september 1848. Då döptes de första baptisterna i Kattegatt
och bildade Sveriges första baptistförsamling. I sina stadgar skrev de in att varje medlem,
man som kvinna, ung som gammal, skulle ha en röst. Detta hände alltså 70 år innan Sverige införde allmän och lika rösträtt. Inga titlar skrevs in i medlemsregistret, som annars
var brukligt överallt. Här lärde man sig att argumentera och göra sin röst hörd. Här fick
de ordet i turordning. Här skrev de protokoll, förde kassabok och valde funktionärer.

Välkommen att göra din röst hörd!
Handlingar inför årsmötet skickas ut till medlemmar.
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Kropp, klimat och
musik
Text: Håkan Galmén
När ni läser det här är vi i RPG ännu inte
igång med våra onsdagsträffar. Folkhälsomyndigheten har lagt fram nya restriktioner med anledning av den just nu
kraftigt ökade smittspridningen. Vi följer i
alla lägen deras rekommendationer.
Nästa program 2 februari har rubriken
”Inte bara männens angelägenhet”. Vi får
då besök av Dick Söderholm från Prostataföreningen. I höst följer vi upp det
temat med ett program om bröstcancer.
Allvarliga och angelägna ämnen.
När vi planerar onsdagsträffarna jobbar
vi medvetet med att försöka få en sammansättning så att vi alla hittar något som
intresserar lite extra. Genomgående är att
vi alltid har ett antal musikprogram. Ett
exempel är 23 februari då Gunilla Adamsson och Pernilla Olsson har ett program
om Britt G Hallqvist ”Lek och allvar”.
Under våren genomför vi politikerutfrågningar (det är ju valår i år). Ett program
ägnas åt Artificiell intelligens, något vi
kanske inte vet så mycket om (6 april).
Veckan därpå gästas vi av Michael Grenholm, som tar upp klimatfrågan och varför
kristna ska engagera sig.
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Mot slutet på vårterminen träffas vi i
Frössvi missionshus på Vallby Friluftsmuseum där bland andra Linnea Isacson
ger glimtar ur missionshusets historia.
Terminen avslutas med en traditionsenlig
konsert 18 maj.
I år hoppas vi kunna genomföra både våroch höstutflykt. Måndagen 9 maj far vi till
Sigtuna.
Till sist påminner vi om RPG:s årsmöte 16
februari kl 13. OBS tiden!
Någon gång i februari sätter vi igång att
planera höstens program – hör gärna av er
med idéer!
I Källans programdel hittar ni alltid
RPG-programmet onsdag för onsdag.

Gudstjänstserie:
Ett generöst liv
Text: Andreas Löwkvist och Johan Winbo

Välkommen till en gudstjänstserie som handlar om glädjen av att både mötas av
och att bidra med generositet. Ett vackert ord med vackra synonymer som t.ex.
frikostighet och givmildhet. Ett annat ord man kan associera till är ordet överflöd. Gud som ger av sitt överflöd och vi som kan ge vidare det vi har av i överflöd. Förhoppningen är att ett generöst liv kan bli ett överflödande liv.
I denna gudstjänstserie utgår vi från berättelsen om Sackeus (Luk 19:1-10).
Berättelsen har många bottnar. Den berör egentligen hela våra liv. Vi vet inte så
mycket om Sackeus. Det vi kan utläsa från texten är att han längtar efter att se
Jesus. När han möter Jesus händer något i hans liv, Jesus berör honom så pass
mycket så att det till och med påverkar både hans plånbok och hans relationer.
Om detta handlar vår gudstjänstserie, ett generöst liv. Gud vill det bästa för oss
och han vill verka i och genom oss i vår vardag.
Gudstjänster i serien:
6/2 Avstamp
13/2 Att släppa taget
20/2 Hela relationer
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PROGRAM
ÅTERKOMMANDE
VARJE VECKA
Måndagar
19:00 Musikkåren

Tisdagar
10.00 Språkcafé
10.30 Sångcompaniet Feelgood
18.00 Scout
18.00-19.00 Sångcompaniet

JANUARI
11.00 Gudstjänst
”Fråga pastorn”
Svar på frågor som har skickats
in i förväg. Johan Winbo, Andreas Löwkvist.
Musik: Anette Hallqvist och
sång av Monica Bertram.
18.00 Ekumenisk gudstjänst
i Domkyrkan

MÅNDAG 24 JANUARI

MÅNDAG 7 FEBRUARI

19.30-20.30 Sångcompaniet

Fredagar

TORSDAG 27 JANUARI

Söndagar
11.00 Gudstjänst

18.30 Digital träff
för kyrkvärdar och vaktmästare
Troligtvis via Zoom.

SÖNDAG 30 JANUARI

11.00 Gudstjänst
med nattvard
Andreas Löwkvist, musikkåren
m fl.

MÅNDAG 31 JANUARI

19.00 Måndagsträffen
Läsvärt från Stadsbiblioteket
med Anna Duberg och Åse
Ström

ONSDAG 9 FEBRUARI

14.00 RPG
Då kriget parkerade på Hässlö
flygplats – Journalisten Göran
Dybeck Västerås

LÖRDAG 12 FEBRUARI

09.00-13.00 Församlingens
årsmöte

SÖNDAG 13 FEBRUARI

FEBRUARI

11.00 Gudstjänst
Ett generöst liv ”Att släppa
taget”.
Predikan av Andreas Löwkvist.
Sång av Cantabile, Ingela
Johnsdotter Omnell. Årshögtid
då vi ber för de nyvalda vid
gårdagens årsmöte

TISDAG 1 FEBRUARI

MÅNDAG 14 FEBRUARI

19.00 Måndagsträffen
Upptakt
Följ med på en resa till Mälaröarna med Tomas Wroblewski,
flöjt och Erna Dannäs, piano

10.00-12.00 Språkcafé
Förhoppningsvis start för
terminen.

ONSDAG 2 FEBRUARI
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SÖNDAG 6 FEBRUARI

11.00 Gudstjänst
Ett generöst liv ”Avstamp.”
Vi börjar en ny gudstjänstserie.
Predikan av Johan Winbo. Sång
av Per Söderbäck. Bibelutdelning till under året barnvälsignade och barndöpta barn i
församlingen.
18.00 Gudstjänst
i Betel Barkarö
Andreas Löwkvist m fl.

SÖNDAG 23 JANUARI

17.00 VOX KIDS
Terminsstart för sångglada
barn

19.00 Tonår

JANUARI - MARS 2022

14.00 RPG
Inte bara männens angelägenhet
Dick Söderholm från Prostataföreningen

19.00 Måndagsträffen
Gud i vardagen, med Johan
Winbo

TISDAG 15 FEBRUARI

MÅNDAG 28 FEBRUARI

ONSDAG 16 FEBRUARI

MARS

10.30 Sångcompaniet
FEELGOOD
Terminsstart
18.00 Sångcompaniet
Terminsstart

13.00 RPG Årsmöte
14.00 RPG
Under växlande dagar och år
Sång av Jimmy Patring i sin
morfars – sångevengelistens
Teofil Engströms spår

TORSDAG 17 FEBRUARI
17.30 VOX ANSGARS
Terminsstart

SÖNDAG 20 FEBRUARI

11.00 Gudstjänst
Ett generöst liv ”Hela relationer.”
Predikan av Johan Winbo och
sång av Happy Voices
19.00 Musik inför veckan
Maria Säfsten ”Från Bach till
Stevie Wonder”

MÅNDAG 21 FEBRUARI
19.00 Måndagsträffen
Vi arbetar för Kongo

ONSDAG 23 FEBRUARI

14.00 RPG
Lek och allvar – Diakonerna
Gunilla Adamsson och Pernilla
Olsson sjunger och berättar om
Britt G. Hallqvist
18.30 Konsten att leva
Anmälan för att vara med

19.00 Måndagsträffen
Med hälsan i behåll, tidigare fysioterapeut Ingrid Unnerstedt
ger goda råd

ONSDAG 2 MARS

14.00 RPG
Katolska kyrkan, påve Fransiscus och framtiden – Ulla
Gudmundson, f.d. ambassadör
i Vatikanen

FREDAG 4 MARS

18.00 Världsböndagen
”Jag vet vilka avsikter jag har
med er.”, Ekumenisk bönesamling som sker samma dag världen över. Program utformat av
kvinnor i Storbritannien.

SÖNDAG 6 MARS

11.00 Gudstjänst
Predikan av Johan Winbo.
Sång av Aaseome gospel.

MÅNDAG 7 MARS

19.00 Måndagsträffen
Vi arbetar för Kongo

ONSDAG 9 MARS

14.00 RPG
Från operan till Frälsningsarmén – Daniel Wiklund,
Strängnäs

SÖNDAG 13 MARS

11.00 Gudstjänst
”Den kämpande tron”
Predikan av Marie Lindholm
och sång av Cantabile under
ledning av Ingela Johnsdotter
Omnell.
18.00 Musik inför veckan
Emelie Bertram, Anna Atayan
m fl musikelever från klass 8.
Preliminärt

MÅNDAG 14 MARS

19.00 Måndagsträffen
Åkes kapell underhåller

ONSDAG 16 MARS

14.00 RPG Panelen
Utfrågning av kommunpolitiker inför valet med tyngdpunkt
på äldreomsorgen

SÖNDAG 20 MARS

11.00 Scoutgudstjänst
med medverkan av Vox Kids,
Linnea Hjelmstedt, Ingela
Johnsdotter Omnell m fl.
18.00 Gudstjänst
i Betel Barkarö
Andreas Löwkvist m fl

MÅNDAG 21 MARS

19.00 Måndagsträffen
Glimtar från mitt liv, diakon
Marie Lindholm

ONSDAG 23 FEBRUARI

13.00 RPG
Tro och liv i sång och musik
Pia Östberg och Ingela Johnsdotter Omnell

SÖNDAG 27 FEBRUARI

11.00 Gudstjänst
med nattvard
Kärlekens väg i Sverige och i
Thailand. Andreas Löwkvist.
Sång av Fridha Söderqvist.

Ändringar kan ske utifrån rådande restriktioner
Se hemsidan för aktuell information ANSGARS.SE
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I NÄSTA KÄLLAN
• Ansgars fritids, hem för otaliga barn genom åren
• Hur får kyrkan grönt ljus?
• Påskens olika ansikten

ANSGARSKYRKAN
Ansgars gränd 1
724 63 Västerås

EXPEDITIONEN
telefon 021-14 07 01
onsdag-fredag 09.00-11.30

Organisationsnummer:
802437-0838

Då expeditionen är
obemannad kan meddelande
lämnas på telefon.

Swish: 123 272 17 44
Bankgiro: 232-5611
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NÄRA GUD

kontakt@ansgars.se
www.ansgars.se

NÄRA MÄNNISKOR

Facebook
Ansgarskyrkan Västerås
Instagram:
Ansgarskyrkan Västerås
ANSGARS FRITIDS:
021-12 07 08
kontakt@ansgarsfritids.se

Vi samarbetar med

