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Från mörker till ljus  
Text: Andreas Löwkvist

Ibland kan livet bara upplevas som 
mörker. Pandemi och krig har på sista 
tiden lagt sig som en våt filt över våra 
liv. Utöver det har vi var och en de 
händelser som drabbat oss personli-
gen på olika sätt genom närståendes 
sjukdom och kanske död, brustna re-
lationer eller det egna måendet för att 
nämna några exempel. Det kan ibland 
kännas som att inget kan ta en ur det 
där mörkret som man är omsluten av.

Våren är på gång. För vissa inger den hopp 
medan andra tycker att den är outhärdlig 
när livet är mörkt. Oavsett hur vi upplever 
våren kan den vara till hjälp för oss alla. 
Om vi kan ta till oss vårens budskap och 
låta det beröra oss, att livet och ljuset kom-
mer tillbaka och att det sker varje år. Vi 
har fått möjligheten att träffas utan restrik-
tioner igen. Många av oss har sår efter den 
tid som varit då vi också kan ha förlorat 
sådana vi älskade. Men nu kan vi glädjas 
åt att åter kunna träffas i kyrkan och att 
träffa vänner igen. Slutet på restriktioner-
na liksom vårens ankomst kan lära oss att 

mörkret inte kommer att bestå för 
alltid. Det finns skiftningar i 

livet. Mörker kan efterföljas 
av ljus. 

Många av oss har upplevt 
tider i livet då vi har varit 
i mörker och gått vidare 

mot en ljusare tid. Även 
den kunskapen kan bidra till 

hopp om vi nu upplever att
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vi är i mörker. Vår församling har gåvan 
av att ha många medlemmar som är rika 
på år. Flera av dessa äldre har gått igenom 
flera perioder i livet som varit mörka, och 
tagit sig vidare till ljusare perioder. Att 
samtala med dessa kan ge hopp när livet 
känns mörkt. Flera har upplevt krig och 
oroligheter förut, de har upplevt sjukdom 
och att älskade har lämnat det här livet, 
men tagit sig vidare. Det kan ge hopp att 
samtala med de som har varit med om mer 
i livet än vad jag har.  
 
För Jesus lärjungar var allt mörkt under 
långfredag och påskafton för att från påsk-
dag och framåt så småningom övergå i ett 
ljus som övervinner allt. Vi kan berättelsen 
om livets seger och kan ta till oss den i oli-
ka grad. Jesus död och uppståndelse är en 
historisk händelse som inträffade en gång 
för alla. Samtidigt är den återkommande. 
Varje år vid påsken får vi påminnas och 
kanske kan dess betydelse landa i oss mer 
och mer för varje år. I år ger vi dessutom 
chansen att dra ut på påskens budskap lite 
ytterligare med flera gudstjänster under 
temat ”Från mörker till ljus.” Välkommen 
till påskens samlingar och till gudstjänst-
serien, prata gärna med någon som är 
äldre än dig själv och försök att ta in vårens 
budskap, för att också du ska få hitta en 
väg från mörker till ljus.
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Eftersnack från
årsmötet
Text: Ann Lystedt

Lite ystert var det nog när församling-
en på nytt kunde samlas till ett årsmö-
te - på plats! 
Fortfarande anslöt några via zoom 
– av bekvämlighet eller för säkerhets 
skull – och kanske fortsätter vi så 
under överskådlig tid, eftersom det 
möjliggör för fler att delta. 
Den föreningsrutinerade Lars Anders-
son utsågs till ordförande och tekniske 
veteranen Anders Bertram ordnade 
förstås med ljud och bild.

Styrelsens vice ordförande Sara Pettersson 
trotsade en viss covid-matthet under en 
fantastiskt fin zoom-sänd rapsodi genom 
verksamhetsberättelsen. Tror inte hon 
missade någon enda kvist av den frodiga 
verksamheten. Det avslutande tacket 
riktades till alla ”som på olika sätt bidragit 
till arbetet under detta andra pandemipå-
verkade år”. 
 
Trots ett år präglat av begränsningar utför-
des myriader av aktiviteter, inte minst rent 
fysiskt med om- och nybyggnationer, med-
an många sociala möten lidit av sparlåga. 
 
 Lite picknickkänsla blev det under års-
mötespausen när alla vecklade upp egna 
smörgåspaket och fikabröd. En hybrid 
mellan knytis och servering, där alla fick 
hämta kaffe och te vid serveringsbordet. 

Hur många namn rymde valberedningens 
förslag, tror ni? Vilken förening som helst 
skulle nog avundas oss… Lägger vi ihop 

alla poster – där vissa flitiga medlemmar 
såklart finns med både här och där – kom-
mer vi upp i över 400 uppdrag!  
Valberedningens ordförande Ulla Walldén 
och hennes grupp hade lyckats matcha 
ihop de allra flesta luckorna med lämpliga 
personer. En bragd. 
Ännu ett år kunde vi pusta ut – men all-
varsordet att vi var och en kan bidra som 
”valberedning” må vi nog ta fasta på. Inte 
heller själva valberedningsgruppen blev 
en lätt match att få ihop, vittnade Barbro 
Berglund och Olle Lundquist som fick 
presentera en mindre grupp valberedare 
än vanligt, med ett par vakanser. 
  
Luckor av annat slag handlade det om när 
församlingens ekonomi skulle nagelfaras. 
Intäkterna matchar inte på långa vägar 
våra kostnader, något som pedagogiskt 
uppdagades när Anne-Sofie Petersen och 
Per Söderbäck spelade upp det lilla dramat 
Lyxfällan, i Ansgarstappning. Det rinner 
iväg många vackra tusenlappar utan ”täck-
ning” och framöver kommer det att krävas 
en rad insatser för att bromsa tappet.
 
Det finns många skäl att tacka, och det 
mesta av tacksamhetsyttringarna utförs 
inom grupperna när någon slutar. Men det 
var svårt att undvika det faktum att Johan 
Backman, efter 28 år i styrelsen nu slutar 
som församlingens kassör.
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Hans fäbless för James Bond ledde till en 
present-dvd med senaste filmen. Och till 
det en garanterat vattningsfri blomma, för 
säkerhets skull… 
Bengt Sandqvist, som vandrat mellan 
rollerna som ordförande och församlings-
föreståndare under de senaste åren blev 
ärad med en fin (levande) blomma. Hans 
efterträdare blev, under ett år, Kenneth 
Holmstedt, som därmed gör come back. 
  
Dagen därpå var det söndag, med många 
kära återseenden vid det första ”normala” 
kyrkkaffet på mycket länge. Innan dess fick 
vi chansen att omtankesbedja över fören-
ingens alla ”funktionärer” och grupper, 
vars namn fästs på pelarna i kyrkan. 
Förbönshörnan stod snickrad och klar och 
Cantabiles vackra sång omslöt oss från 
körens halvcirkelpostering i koret.  
Till församlingen hade det inför årsmötes-
helgen kommit ett fint brev, som kunde 
läsas vid kyrkkaffet: Barbro Nyström, nyss 
fyllda 90, tackade för den glädje hon känt 
i sina kyrkouppdrag genom åren. Och för 
en gemenskap som hon känner har berikat 
henne (se bild s 8).

Helena 
Wilroth

Per
Söderbäck

Anne-Sofie
Petersén

Kenneth
Holmstedt

Ulf
Schöier
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VI BER FÖR 
UKRAINAS FOLK
Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och 
dem som måste fly. 

För de rädda, de sårade, de sörjande. 
Och för deras anhöriga. 

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för 
dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem 
som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Dags för putsning 
av Björnö

Årets städdag vid Café Björnen!
Lördag 14 maj kl. 09.00

Vi hjälps åt i en trevlig gemenskap, med 
städning av stugorna och huvudbyggna-
den. Ta med redskap till fönsterputs, gärna 
en dammsugare, en rejäl matsäckskorg och 
ett glatt humör.

Alla är välkomna att hjälpa till! 

Hälsar
Björnökommittén genom Inger Backes
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När en ledare åter brukas
Text: Kenneth Holmstedt

Då valberedningen frågade om jag 
kunde tänka mig att bli församlingens 
ordförande blev jag förvånad. Jag är 
ingen ungdom. Tänkte jag. Efter att 
jag samrått med de mina tackade 
jag nej. Någon yngre borde kunna ta 
uppdraget, menade jag. Boken om 
min pilgrimsvandring 2019 har länge 
tagit både tid och kraft. Och jag ville 
fokusera på den. 

Valberedningen återkom och frågade 
om jag kunde ompröva mitt beslut. 
Utan ordförande var det svårt att få 
andra att ingå i styrelsen. Jag sam-
rådde på nytt. Min fru hade bestämt 
sig för att inte gå i pension i sommar. 
Jag var bestämd på att jag enbart ville 
göra saker av lust. Och inte av plikt. 
Jag lovade att tänka till igen. 

På vilket sätt skulle jag kunna göra nytta? 
Erfarenhet? Ja. Van att leda en församling? 
Ja. Nätverket i församlingen? Hyfsat. Jag 
läste färdplanen för en levande församling 
med sin vision, utvecklingsplan och hand-
lingsplan för 2022. Såg en genomtänkt röd 
tråd. Fastnade för en av de grundläggande 
värderingarna ”smittande tro”. För mig står 
orden för engagemang. Att prata om tro. 
Och att brinna för det vi tror på. Men ock-
så om omsorg. Vi vill bry oss om varandra. 
Människa möter människa. 

Församlingen har haft en tuff period med 
stora förändringar bland våra anställda 
medarbetare. Och coronan. Jag såg framför 
mig en omstart. Skulle jag kunna bidra till 
en sådan? Sådant gör man tillsammans. 

Jag har tidigare varit ordförande i Västerås 
missionsförsamling samt då en ny för-
samling bildades av missionsförbundare 
och baptister. Vi har blivit en ännu mera 
kraftfull församling sedan även metodis-
terna blev med. 

Då jag kände in uppdraget ökade intresset. 
Jag tackade ja. Jag föreslog valberedning-
en några personer som jag såg som en 
förstärkning av styrelsen. Då årsmötet 
tog beslut om mig som ordförande, Per 
Söderbäck som kassör och den övriga 
styrelsen tänkte jag att detta blir bra. En 
församling är dess medlemmar. Och de 
anställda medarbetarna. Glad för alla som 
ställer upp i viktiga uppdrag. Alla uppdrag 
är lika viktiga. 

Vi har bra med pengar i församlingen. Men 
vi förbrukar mera än vad vi får in årligen. 
Många pekar på ett för lågt givande. Och 
för stora kostnader. Detta blir en viktig 
fråga för oss alla. 

Allt fler besöker vår kyrka. Vi har bra fö-
redrag. Och ett spännande musikliv. Samt 
viktiga smågrupper. I en ny tid kan vi fira 
gudstjänst inte bara i kyrkan utan också 
via YouTube. Vår församling i en ny tid.
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Jag vill tacka för all glädje och omsorg från församlingen under mina 90 
år. Församlingen har gjort nytta!

Som 3-åring fick jag börja i söndagsskolan, då jag fick följa med min bror som var 
sex år. Jag fick tillsägelse att sitta tyst och stilla. Redan under söndagsskoletiden 
kände jag att här hör jag hemma. Jag hade en fantasifull och fin söndagsskolelärare 
och var fascinerad över alla bibelberättelser och jag fick en bok som det varje gång 
klistrades in ett märke i. 
 
Då jag var tio år berättade man att det skulle starta en VF-grupp som sedan blev 
scouterna. Här fick jag åter möta många fina ledare och kände hela tiden att jag 
var sedd. Det var många möten att gå på, och mamma och pappa var noga med att 
hade man börjat på något så skulle man fortsätta att vara med. 
 
Det fanns också en stor juniorförening som jag började i när jag var 13 år, 
där fann jag många nya, fina kamrater och ledare. Jag lärde mig mycket under 
juniortiden till exempel hur man uppträder genom att jag fick läsa en dikt. 
 
I mitten av 40-talet blev jag församlingsmedlem och under åren har jag 
haft olika förtroendeuppdrag i de olika församlingarna som jag tillhört. 
1963 flyttade vi till Stockholm och Björknäs missionsförsamling där jag 
först startade en scoutverksamhet och så småningom en nyingegrupp. 
Jag har haft mycket glädje i mina olika uppdrag. 
 
Under hösten 1989 återkom vi till vår hemförsamling – Ansgarsförsamlingen - där 
jag försökt hjälpa till på olika sätt, bland annat som kretstjänare. 
  
Under alla år har jag känt en sån oerhörd gemenskap och känner fortfarande. 
Därför vill jag nu tacka alla, för det har verkligen berikat mitt liv.

Till Ansgarsförsamlingen
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Arvids protest kan räd-
da lillasysters matfrid
Text: Ann Lystedt

Insändarskribenter i dagspressen är 
minsann inte bara frustrerade vete-
raner som klagar på smått och stort. 
Församlingens ”egen ” Arvid Gårds-
tam, 10 år, tände till efter beslutet 
att bussa ytterligare skolbarn från 
Gäddeholm till Irsta.

Själv har han gått hela sin skolgång där, 
men hade hoppats att lillasyster Greta 
skulle slippa bussas nästa år. Hans argu-
ment var lite otippat: 

– Matsalen är liten, vi hinner knappt äta 
upp och då ökar matsvinnet. Idag åt jag på 
tio minuter, för vi skulle iväg med bus-
sen för att åka skridskor. Annars 15-20 
minuter. 

– Jag vill inte gärna slänga 
mat, jag brukar försöka äta 
upp det som finns på tallri-
ken. Tänk hur det blir om 
Gretas klass kommer hit, 
då ökar svinnet ännu mer. 

Både Arvid och storasyster 
Märta har gått hela sin skoltid 
i Irsta, utbyggnaden av skolan 
i Gäddeholm har inte hängt med i 
samma takt som inflyttningen. 
En stor skara barnfamiljer har protesterat 
mot stadens planer att bygga en paviljong 
vid Irstaskolan för att klara de nya kullarna 
från fjärde klass. Varför inte lägga en pavil-
jong i Gäddeholm i stället? 

– Jag frågade mamma om jag kunde göra 
något, och då föreslog hon att jag skulle 
skriva en insändare i VLT, berättar Arvid.

Och den kom in! Waow, tänkte jag. Det 
trodde jag faktiskt inte. 

Kanske var det ett resultat av lärarens pass 
med barnen kring ”argumenterande tex-
ter”. Nu hänger Arvids insändare inplastad 
i klassrummet. 

– Hon har inte haft så många elever som 
har skrivit… 

En ny skola i Gäddeholm kan bli klar 
tidigast 2024. Protesterna mot bussningen 
har tagit skruv, och nu överväger grund-

skolenämnden att placera paviljonger i 
Gäddeholm i stället. 

Kampen för lillasyster – och 
den egna matfriden – kan ha 

vunnits.    
Arvid Gårdstam har ett 
snärjigt schema redan som 
det är – med både tidiga 
morgnar, bandyträning, 

pianolektioner och scouter. 

Efter intervjun är det dags för 
Equmenias årsmöte med lägerbål ute 

på innergården, men den kvart han har på 
sig innan dess ägnar Arvid åt en favoritsys-
selsättning: Kalle Ankas pocket. 

Hallå där!

Hur gick det här till?
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Jubilerande unga rös-
ter skapar glädje
Text: Ingela Johnsdotter Omnell

För fem år sedan fick jag tillsam-
mans med Bilda starta tre nya körer i 
Ansgarskyrkan – Vox Kids för barn 6-9 
år, Happy Voices från 10 år samt Vox 
Ansgars för vuxna. 

Nu har dessa körer rullat igång igen 
efter pandemin, vilket ni kanske redan 
hört på gudstjänsterna – eller också 
väntar de framöver!

Jag vill kort bara berätta om de yngre men 
kanske viktigaste rösterna i församlingen: 
Vox Kids är de allra yngsta sångarna. Vi ses 
varannan vecka och lär oss denna vår ”Ma-
jas alfabetssånger” men också några sånger 
som ska passa in i gudstjänsten 20 mars. 
Vi hinner också med att leka med rytmer, 
ramsor och känna in musiken i rörelser 
och uttryck. 

Denna termin är kören inte så stor men 
glädjen och lusten finns där, då är antalet 
inte viktigt! Happy Voices består av åtta 
tonåringar som ses tre gånger för övning 
före en uppsjungning. Vi medverkar på två 
gudstjänster varje termin samt vår- och 
julkonsert. Jag kan berätta att denna grupp 
är så spännande och utvecklande för mig 
att jobba med. 
 
Jag har lärt mig vid de senaste övningarna 
att lyssna in deras önskemål kring sång-
valen, att hänga med i deras ”låtvärld”. 
Detta är så häftigt berikande. Att se deras 
glädje och ögon som tändes när de senast 
fick sjunga ”Goliat ” av Laleh, ja det blev 

en aha-upplevelse av stora mått för mig …
sången lyfte! Det var bara att gå hem och 
lyssna och lära in låtar som jag hört flyktigt 
på radion. Nyttigt för en ”sångtant” från 
Fryx. 
 
Jag har reflekterat en del över detta och 
kommit fram till att vi måste:
- Tillsammans lyssna in våra unga och vara 
lyhörda för deras önskemål. 
- Våga vara nära och inspirera dem vidare 
så att deras intresse för  sång och försam-
lingsliv känns naturligt viktigt! 
- Våga flyga med ungdomarna! 

Jag känner tacksamhet och stolthet över 
vår breda verksamhet för alla åldrar i Ans-
gars, där sång och musik får vara en viktig 
del och sprida glädje till er i församlingen 
men också till många andra som söker sig 
till vår kyrka.
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Hon lever öppen för all musik
Text: Ann Lystedt

Vem är denna Fridha, som 
emellanåt sjunger lovsång 
vid kyrkans gudstjänster? 
Spårar man hennes dröm-
mar och yrkeskarriär bakåt 
i tiden är svaret: Förskol-
lärare, vårdbiträde, sjuk-
gymnast, enhetschef – och så 
småningom verksamhetschef för 
äldreomsorgen i Eskilstuna. 

Men den rödaste tråden genom livet kan-
ske är sången ändå: 

 - För mig har sången alltid funnits med 
och varit en viktig del i mitt liv. Allt ifrån 
sång i vardagen för mig själv, på bröllop 
och begravningar och i gudstjänster på oli-
ka sätt. Jag har genom åren också förstått 
att det är mitt mest naturliga sätt att både 
lovsjunga och be. Texterna betyder något 
som jag vill förmedla när jag sjunger.

Vi pratas vid över telefon när hon är på väg 
hem till Västerås från jobbet i Eskilstuna. 
Hon är nöjd med dagen: 

- Det har varit en väldigt bra dag på 
jobbet. Jag trivs bra i min roll, det är nog 
det bästa jobb man kan ha. Jag brinner för 
ledarskap och utveckling – i en organisa-
tion med driv, som ser framåt och vågar 
satsa i en tid när äldreomsorgen står inför 
många utmaningar. 

- Jag ser möjligheter i stället för svårig-
heter och hoppas kunna vara med och 
tillsammans med medarbetarna bidra till 
en god vård och omsorg och en bibehållen 
eller ökad självständighet för våra invåna-
re.

Fridha Söderqvist har sin familje- och 
samfundsbakgrund genom föräldrar och 

morfar som tidigare varit verksam-
ma i LP-stiftelsen, en organi-

sation kopplad till Pingströ-
relsen. Med sin förre man 
Fredrik har hon varit aktiv i 
Pingstförsamlingen i Hallsta-
hammar, där hon fortfarande 

är medlem men också tidigare 
i Ansgarskyrkan. Paret har sin 

snart 11-åriga dotter Alicia hos sig 
varannan vecka. Numera bor Fridha i Väs-
terås och besöker gärna Ansgarskyrkan.

När hon numera sjunger i kyrkan är det 
med nära vännen och pianisten Herman 
Gill som kraftfull ackompanjatör, där för-
samlingen på köpet får finstämda slingor 
under nattvardsgången. 

Herman är polisutbildad och har nu valt 
att påbörja studier och skola om sig till 
sjuksköterska i Västerås, men har även en 
bakgrund från gospellinjen på Glimåkra 
folkhögskola. De har varit bekanta i många 
år och har spelat och sjungit ihop vid nå-
got tillfälle tidigare på bröllop men ser nu 
fram emot att fortsätta dela musiken mer.

För några år sedan ingick Fridha Söder-
qvist i ett litet lovsångsteam i Ansgarskyr-
kan, en form hon hoppas ska utvecklas 
framåt. 

- För mig är det viktigt med öppenheten 
för alla musikformer, betonar Fridha. Jag 
gillar blandningen av psalmer, lovsång-
er och solosång. Jag vill vara med i en 
församling där jag får bidra med min gåva i 
både lovsång och solosång men också där 
flera uttrycksformer finns och tas tillvara.
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Nya missionärer i Thailand 

Vid missionsgudstjänsten 27 februari 
i Ansgarskyrkan medverkade Gunilla 
och Veasna Bun. De förbereder sig för 
att arbeta bland folkslaget karener 
genom Equmeniakyrkans samar-
betskyrka, det karenska baptistsam-
fundet Thailand Karen Baptist Con-
vention (TKBC). 

Så här presenteras de (något kortat) 
på Equmeniakyrkans hemsida: 
”Vi bor i Borås sedan fem år och under 
större delen av vårt gemensamma liv har 
vi arbetat inom kyrkan och olika organisa-
tioner med utvecklingsarbete i Kambodja. 
För fem år sedan flyttade vi tillbaka till 
Sverige när vår dotter Naomi skulle börja 
gymnasiet. Vi har hela tiden hållit dörren 
öppen för att åter arbeta som missionärer.” 

Gunilla
Efter gymnasiet gick jag en lärjungaskola 
i Amsterdam där jag kände en kallelse 
till att bli missionär. Jag läste till sjuk-
sköterska och sedan sökte jag till olika 
organisationer där jag kunde använda 
mina kunskaper. I993 kom jag till Phnom 
Penh, Kambodja där jag läste khmer och 
också träffade Veasna. Sedan dess har jag 
jobbat med bl a minoritetsfolk i nordöstra 
Kambodja. Jag har arbetat som sjuksköter-
ska och haft ledarpositioner i olika hälso-, 
utvecklings- och utbildningsprojekt och 
det senaste året varit en av Equmeniakyr-
kans missionsambassadörer. 

Veasna
Jag är född i Phnom Penh, Kambodja 
och bodde där tills Röda khmererna tog 
makten 1975. Under deras styre hade vi 
alla några svåra år då familjer splittrades 
och många dog av sjukdom men många 
avrättades också, anklagade för att vara 
fiender till staten. Under många år även 
efter kriget var all religion förbjuden men i 
slutet av 80-talet lättade det något. 



13

Min morbror visade Jesus-filmen i min by 
och jag förstod att Jesus är vägen, sanning-
en och livet. För att kunna dela de goda 
nyheterna sökte jag till Phnom Penh Bible 
School när den öppnade igen 1992. Efter 
tre år började jag jobba som pastor i en 
församling strax utanför Phnom Penh men 
slutade efter ett år för att åka till Sverige 
och gå en lärjungaskola innan vi gifte oss. 

Jag och min fru har arbetat under fyra 
perioder i Kambodja, med församlings-
relaterat arbete och med olika pastorala 
funktioner i andra organisationer. Jag har 
också arbetat med personalvård för loka-
lanställda där konfliktlösning på biblisk 
grund varit en del och även undervisat om 
barns rättigheter. Under perioder i Sverige 
har jag läst svenska, jobbat på slakteri 
och inom barnomsorgen i Borås. Jag är 
medlem i Equmeniakyrkan i Toarp och 
aktiv på olika sätt, bl a under en period i 
styrelsen. 

När vi läste att Equmeniakyrkan sökte 
missionärer för arbete med karenerna i 
Thailand kände vi båda att detta kanske 
skulle vara ett uppdrag där våra erfarenhet-
er och kunskaper kunde vara till 
nytta. Vi ser fram emot att åka 
till Thailand och jobba tillsam-
mans med karenerna.  

Vill du läsa mer om Equmenias 
missionärer runt om i världen?

På Equmeniakyrkans hemsida kan du 
läsa om internationella arbeten, veta 
mer om missionärerna och lyssna till 
Equmenias podcast om det internatio-
nella missionsarbetet.

EQUMENIAKYRKAN.SE
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Månadens heta tips
Text: Anne-Sofie Petersen & 
Per Söderbäck, styrelsens ekonomiansvariga

Regelbundet – det är nyckelordet! Vår församling är 
beroende av regelbundna gåvor precis som många 
andra organisationer. Många ger varje månad via 
autogiro till Diakonia, Röda Korset, SOS Barnbyar, UNICEF 
eller vad det kan vara. Vi skulle också behöva mera regelbundna 
gåvor, och det kan underlätta för dig att du slipper komma ihåg 
att ge pengar varje månad – lätt att glömma bort!

Några tips:
· Gör en stående överföring från ditt 
bankkonto till Ansgars bankkonto i 
SEB 5310 1078418, skriv t.ex. ”Gåva” 
som meddelande.  

· Autogiro via Equmeniakyrkan, blan-
ketter finns vid disken i entrén eller sök 
på ”Månadsgivare Equmeniakyrkan” 
för anmälan. Här väljer du hur mycket 
som ska till oss. 

· Swish är ju alltid smidigt, och an-
vänds numera väldigt ofta. Varje 
betalning kostar oss 1 krona så slå 
gärna ihop kollekt med kyrkfika mm, 
skriv bara i texten hur mycket som ska 
till vad. Swish-nummer: 123 272 17 44 

· Bankgiro används också mycket, där 
kan man ju skriva mera text. Varje 
betalning kostar oss 1:50. Bankgiro 
nummer 232-5611. 

Alla gåvor är välkomna!
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En värld, en stad - En kväll inför valet 
Den 19/5 samlar vi representanter från de politiska partierna som sitter i Västerås 
kommunfullmäktige. Tanken är att inför valet i höst samtala med dem om frågor som vi 
tycker är viktiga. Vi kommer i första hand kretsa kring ämnena integration, religion och 
klimat. Områden som har att göra med hur vi hör ihop som människor i vår stad och hur 
vi hör ihop med hela vår värld.  
 
Välkommen att delta och kanske bli klarare kring hur du ska rösta i höst. 
Ett utmärkt tillfälle att bjuda med en vän.  
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Det sjuder av liv på Café Mosaic!
Text: Marie Lindholm

Det sjuder av liv på Café Mosaic! Vi 
är nu inne i fjärde månaden sedan 
vi slog upp portarna till vårt nya fina 
café. Vi har redan fått uppleva flera 
musik och samtalskvällar, konstutställ-
ning, författarsamtal och caféguds-
tjänst. Jag ska här ge några glimtar 
utifrån min horisont som diakon.
 
Det som jag så här i början har satt fokus 
på är att möta cafégäster som kommer för 
att uppleva den goda stämningen, smarriga 
bakverk eller vällagad lunch. ”Det goda 
samtalet” flyter på lätt och är inspirerande. 
Mötet människor emellan är säkerligen än 
mer efterlängtat och uppskattat nu efter 
isoleringen under coronapandemin. 

Vi har haft en härlig cafégudstjänst som 
var öppen för alla åldrar då ett trettital per-
soner kom. För några veckor sedan bjöd vi 
in Unga Vuxna till caféet för att höra om 
deras önskemål och tankar kring caféet, 

det resulterade i en söndagsträff en gång 
i månaden för Unga Vuxna med soppa, 
bröd, brädspel, mingel, samtal m.m. Vi 
planerar att starta upp detta i april.  

Nodvändiga samtal har haft sin första 
samtalskväll. När ett rykande färskt num-
mer av tidskriften NOD kommer ut bjuder 
vi in till samtal kring temat. ”Det goda 
livet” var temat för vår första samtalskväll, 
då hade jag även glädjen att bjuda med en 
student från universitetet där jag är en dag 
i veckan.  

Jag har inlett ett samarbete med sam-
talsmottagningen Talk2me som drivs av 
Stadsmissionen, genom det samarbetet har 
jag nu ett flertal samtal inbokade på caféet 
i ett av våra fina rum.  

Genom samarbetet med Agape MDU och 
Universitetskyrkan i Västerås inbjuder vi 
studenter till ”Conversation Café” på Café

Författarsamtal med Marianne Cedervall och Per Söderbäck, varvat med 
Sigge Olssons musik
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Mosaic. Det är en kväll med fika, nya vän-
ner och spännande samtal då vi får lyssna 
till och delta i öppna diskussioner med 
människor från olika bakgrund om etik. 
Om vad som är ett framgångsrikt liv, om 
ondska och lidande, om tro och vetenskap 
och andra av livets stora frågor. Vi hade 
vår första träff 1 mars och runt 25 studen-
ter kom, stämningen var på topp och nya 
kontakter knöts.  

Programrådet bjöd in till en träff på caféet 
för daglediga då även de fick ge önskemål 
kring programutbudet. Det resulterade i 
sticklunch kl. 13.00 på tisdagar udda veck-
or samt spontanfika på fredagar kl. 15.00 
då man om man vill får fikasällskap och 
samtal med någon från församlingen som 
finns på plats på caféet. 

Visst ses vi på Café Mosaic? 
Varmt välkommen! 



18

19 mars 15.30  
B&L Quintet

23 mars 19.00  
Musik med Kalle och Kajsa. 
Andreas ”Kalle” Lindström och Kajsa Söder-
bäck.  

25 mars  14.00  
Tron, smöret och kärleken  
Filmvisning av filmen alla måste se!  

30 mars  19.00  
Allt under himmelens fäste. 
Jazz-gruppen Trio-X of Sweden. Lennart 
Simonsson (piano), Joakim Ekberg (trummor), 
Per V Johansson (bas).  

1 april  19.00  
Aesome gospel

3 april  15.00  
Oktaton 
Kör och frågesport 

17.00  
Träff för Unga Vuxna  
med soppa, bröd, brädspel, samtal och mingel.

5 april  19.00  
HOLD 
Dokumentärfilm om Acting for changes 
föreställning HOLD – en hållbar föreställning. 
Arbetet har skett tillsammans med nyanlända 
och asylsökande i Västerås. Samtal med regis-
sör och medverkande efter filmen.

6 april  19.00  
Kärlek och lite till.   
Viskväll med Per Söderbäck. 

9 april  19.00  
Crüx Woë m.fl.    
En kväll med unga musikgrupper. 

16 april  18.00  
Renée Bonér      
Sång och piano 

27 april  19.00  
Freddy Amigo 
Från operatoner till latinamerikanska rytmer. 

2 juni  19.00  
Cancel Culture 
NOD-vändiga samtal. Johan Winbo.

För mer information och aktuellt program se CAFEMOSAIC.SE 
Alla kulturprogram arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. 

Rum för goda möten.
Välkomna till Café Mosaic!

PROGRAM MARS - JUNI
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Nille och pallarna
Text: Ann Lystedt

Praktisk nytta och lekfullhet kombi-
neras ofta fint när Nils-Ove ”Nille” 
Lindberg är i farten. 
 
Han ingår i den grupp herrar som ofta ses 
i kyrkan på torsdagar för att snickra, repa-
rera och förbättra. Efter att ha auktionerat 
ut ett par praktiska pallstolar med långa 
handtag har han nu tillverkat två små pal-
lar för barn. På ena sitsen finns en apa och 
på den andra en ko. 
De kan väl passa när barnen kommer till 
lekhörnan i kyrkan eller församlingssalen? 
Nille har haft god hjälp av Bertil Jacobsson 
i snickrandet – och med allt lagande av 
stolar som varit igång under pandemin. 
I unga år var Nille inriktad på att bli ingen-
jör men valde senare en bana som pilot i 
flygvapnet. Han har även bidragit till en 
del säkerhetsdetaljer i Ansgarskyrkan och 
hans nuvarande ingenjörsprojekt är en 
vindgenerator till sommarstugan i Ström-
stad. 

Joakim med 
programbladen
Text: Ann Lystedt

Under senvintern har 
gudstjänstbladen fått 
en annorlunda och 
färgglad layout, tack 
vare en ny medarbetare. 
Joakim Arnstjerna, med bakgrund som 
fotograf i yngre år, arbetstränar nu på 
deltid i församlingen.

– Jag är västeråsare från början, men har 
bott i Stockholm halva livet. Nu bor jag på 
Önsta Gryta. 

– Jag har varit lite aktiv inom Svenska 
kyrkan och sökte mig till något samfund 
för praktik. Det är en miljö som stämmer 
med mina värderingar. 

Joakim har även hunnit läsa en del teologi 
och jobbat som lärare i matte och fysik, 
innan han gick över till IT-branschen. 
Efter en period med stressymtom och 
sjukskrivningar arbetstränar han nu på en 
deltid som resurs i Ansgarsförsamlingen. 

- Planen är att jag ska jobba här hela 
året, och öka arbetstiden allteftersom. 
Han ska framöver även vistas på Café Mo-
saic och bistå med material till hemsidan. 

- Men jag måste sätta mig in i hur de 
resonerar först, det handlar inte bara om 
att sätta sig framför en dator… Jag behöver 
hitta en balans mellan att skapa grafiska 
saker och prata med människor.
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Equmenias årsmöte
Text: Linnéa Hjelmstedt

Om man som nedan tittar in på innergården i kyrkan skul-
le man se ett gäng scouter som sitter och sjunger vid en 
brasa. Men om man tittar lite närmre och lyssnar kan man 
ana att det pågår något mer än så. 
 
Den 15 februari hade Equmenia Ansgarskyrkan sitt årsmöte. 
Varvat med beslut och verksamhetsberättelser kom rörelsesånger, lekar och självklart 
fika. Årsmöten med ungdomsföreningen ser inte ut som alla andra årsmöten. Då årets 
tema var lägerbål samlades de medlemmar som ville vid brasan för att kombinera årsmö-
te med lägerbål.  

Det är glädjande att se så många olika åldrar vara delaktiga i föreningen och årets årsmö-
te. Flera scoutpatruller bidrog med en sketch för att berätta sin verksamhetsberättelse. 
För att presentera årets gångna ekonomirapport visade kassör, Yvonne Stenström, in-
komster och utgifter med hjälp av vedträn. Olika vedträn var värda olika mycket pengar 
och när pengarna användes, stoppades de in i brasan. Ett tydligt sätt att visa för barnen 
att pengar kommer in till föreningen och försvinner.   

Mitt i mötet valde ordföranden att pausa för fika och då fick alla som var där en kopp 
varm choklad och en smörgås. Chokladen hade värmts på brasan under mötets gång och 
deltagarna såg detta som höjdpunkten av mötet.  

Till styrelsen valdes :
Jonas Secund (ordf.)
Elisabeth Wolff 
Erik Lundgren 
Isak Alsterlund 
Johannes Gårdstam 
Yvonne Stenström (kassör) 
Tobias Löwdin
Anna Stenberg
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Equmenia och ekumenik
Text: Linnéa Hjelmstedt

Ett par gånger varje termin åker våra 
ungdomar till andra kyrkor för att 
delta i evenemang, umgås med andra 
kristna ungdomar och uppleva något 
nytt. Ekumenik är något som ungdo-
mar ser som en självklarhet. 
 

”Katoliker, ortodoxa, pingstvänner och 
svenskkyrkliga … Även om kristenheten 

är uppdelad i olika kyrkor och sam-
fund, så är de egentligen bara olika 

delar av den enda världsvida kyrkan.”  
– Sveriges kristna råd 

Att ha en kyrka där man kan känna sig 
hemma, bekväm i och trygg är otroligt 
viktigt. Olika kyrkor uttrycker sig på olika 
sätt och olika sätt och lägger fokus på olika 
delar i tron. Detta är dock inte ett hinder 
för ungdomarna. Att få dela den kristna 
gemenskapen med andra kristna är det 
som är viktigt. Om du vill sitta eller stå när 

du ber, sjunga lovsång med fart eller lugna 
lovsånger, det spelar ingen roll.  
För en del ungdomar är det en höjdpunkt 
när vi som grupp åker till Pingstkyrkan för 
att vara med på deras ungdomsmöte, eller 
delta i vårt ekumeniska ungdomsmöte 
ONE. Det är ofta man hör att ungdomarna, 
efter att ha varit på ekumeniska ung-
domsmöten, hittat en klasskompis eller 
fotbollslagskompis som man inte visste var 
kristen. Deras ögon öppnas då upp för att 
det finns fler kristna ungdomar än de tror 
och att de inte är ensamma. Varför ska vi 
hålla oss på vår kant när vi kan utbyta så 
mycket glädje med varandra? 

Bilder från ONE i Ansgarskyrkan (2019) 
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Hur får kyrkan grönt ljus?
Text: Gunnel Schöier och Ann Lystedt

Spelar det någon roll vad jag gör? 

” Kan man kämpa för något och låta 
det förändra livet, enbart för att man 
tror att det är sant? Oavsett om man 
får se någon frukt av sin kamp eller 
inte?  Bli förstådd av andra eller inte?” 

Klimatkatastrofen aktualiserar denna frå-
ga. Vad har det för betydelse att jag mins-
kar mitt klimatavtryck när det hela tiden 
byggs nya kolkraftverk i Kina? Vad vi gör 
som enskilda kan kännas försumbart, som 
en droppe i havet, men varje handling har 
betydelse. Både forskning och erfarenhet 
visar att vi inspireras till förändrade atti-
tyder av andras exempel, mer än av regler. 
Och ur trons perspektiv: ingen av oss kan 
överblicka hur Anden låter många små 
handlingar samverka till oanade 
förändringar. Dessutom: det 
kristna livet mäts inte i resul-
tat utan i trohet mot Kristus…  

Den fråga Jesus ställer när 
det är dags att summera är 
inte ”Har ni räddat jorden?”, 
utan ”Har ni gjort det ni ska?” 

”När vi tar beslut om att förändra vårt 
sätt att leva och väljer att gå i riktning 
mot större enkelhet, återhållsamhet och 
varsamhet måste det vara för att vi är 
övertygade om att det är rätt. Inte för att vi 

är säkra på att just vårt 
val kommer att göra 
skillnad. Resultatet av 
våra handlingar är inte 
vår sak. Vårt ansvar 
är att göra det vi 
kan.” (Peter Halldorf 
Därför sörjer jorden, 
s.144–145) 

Studiegruppen Grön 
Kyrka är igång. Nio personer studerar just 
Halldorfs bok och samtalar om klimatet, 
framtiden, hållbar utveckling, ekoteologi 
mm. Vi får bland annat ge varandra var-
dagstips för att minska vårt klimatavtryck. 
Det handlar om stort och smått. Vi önskar 
att studierna ska leda fram till ännu fler 

konkreta handlingar i våra respektive 
liv, i församlingen, i Västerås…  

Exempelvis i valet av diskme-
del. Det mest sålda diskmedlet 
i Sverige (Yes) har blivit 
av med Svanen-symbolen, 
som indikerar bra miljöval. 
I innehållsförteckningen/

varningstexten på diskme-
delsflaskan kan vi läsa ”skadliga 

långtidseffekter på vattenlevande 
organismer”! 

Vi kan göra medvetna val. Vårt ansvar är 
att göra det vi kan. Det spelar roll vad du 
och jag gör! 
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RPG Västerås har nu återupptagit sina 
aktiviteter efter pausen under pan-
demin. Många vittnar om verksam-
hetens stora betydelse för att något 
skall kännas någorlunda normalt igen. 
Förutom programverksamheten ger 
träffarna tillfälle att mötas och att 
prata med varandra. 

Vi har fått en bra start på terminen. Dia-
konerna Gunilla Adamsson och Pernilla 
Olsson sjöng och berättade om författaren 
Britt G Hallkvist. Ulla Gudmundson, f.d 
ambassadör i Vatikanen, gav oss en bild 
av Katolska kyrkan idag och möten med 
påven Franciskus.  

Under våren har representanter för de 
politiska partierna inbjudits till samtal om 
sina visioner för äldreomsorgen (16 mars) 
och sjukvården (20 april). Vi planerar ock-
så för en vårresa 9 maj (obs måndag) till 
Sigtuna med besök på Sigtunastiftelsen. 
Och så hoppas vi på en upprepning av för-
ra sommarens seniorfika på Café Björnen 
under juli månad. 

RPG:s program finns att hämta i kyrkans 
foajé. Du är varmt välkommen till våra 
träffar, även du som inte är medlem.  

Mogna besökare 
möts igen 
Text: Sven-Olof Vestergren Även Måndagsträffen har fått ny fart 

efter pandemin, med en rad intres-
santa namn i kalendern.  

– Vi kanske inte kommit igång jättebra 
än, men vi är nöjda med det program vi 
planerat, säger Barbro Bergström, som är 
tacksam över de medverkande som nästan 
utan undantag ställer upp utan ersättning. 

– Och det finns många programpunkter 
som vi tror kan locka besökare

Diakon Marie Lindholm ger glimtar ur 
sitt liv (21 mars) medan Ängsös flora står 
i fokus 28 mars, vid ett besök av Anders 
Hasselrot. Församlingens egna och tidigare 
medarbetare finns med i programmet, till 
exempel Hanna Czitrom med maken Mår-
ten, som bjuder på ”Sånger med minnen” 
och Gunilla Adamsson och Rigmor Rud-
äng med rubriken” Påskens sånger” den
4 april. 

Till det kommer Mosaic-kökets kock Fred-
rik Bäckström och konditor Sahar Shahidi 
en måndag i april. Nystartade gruppen 
”Grön kyrka” representeras av Gunnel 
Schöier (2 maj), med temat ”En kväll med 
klimat och miljö”. 

– Det är många som säger att det är så 
gemytligt på Måndagsträffen, och efter 
att många inte vågat komma efter både 
pandemi och halka hoppas vi kunna locka 
tillbaka dem nu, säger Barbro Bergström.

Text: Ann Lystedt

Måndagsträffen
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Livet mellan stabilt och skört
Text: Ulrika Lindholm, präst, psykoterapeut och livscoach

Jag har lärt känna en Gud som möter 
oss i svagheten, genom att där lyssna 
in vår oro och ge oss hopp och fram-
tid, mitt i det svåra.  
 
Den Gud som valde att möta mänsk-
ligheten i ett litet barns gälla skrik, 
från ett kallt stall och en smutsig 
krubba.   
 
Jesus mötte många under sin vandring på 
jorden och han berättade att det inte är de 
friska som behöver läkare, utan de sjuka. 
Jag tänker att han med de orden berättar 
en djup sanning om att vara människa. Så 
länge vi tror att vi är ”good enough” själva, 
att vi kan och vet allt vi behöver, att vi inte 
behöver någon annans hjälp eller insikter, 
så länge kommer vi inte förstå vitsen med 
att söka efter Guds närvaro. Vi kan möj-
ligen kasta iväg en bön i någon krissitua-
tion, gå på någon fin musikgudstjänst och 
sjunga lite vackra kristna visor. Och det är 
för all del helt okej.  
 

Men Jesus visade på ett helt annat sätt 
att leva med Gud. Han drog sig ofta undan, 
för att be. Han valde även ut en grupp 
kvinnor och män, som han inbjöd till nära 
relation. För där, i Jesu närhet, får vi hjälp 
att förstå livet och vår längtan efter andlig 
närvaro. Där kommer vi även finna svaret 
på vad den inre tomhet vi bär ropar efter. 
Tomheten som mänskligheten så lätt fyller 
med saker och aktiviteter, istället för att 
inrikta vårt inre fokus på Gud och skapa en 
öppenhet för Guds tilltal. Jesus såg barnet, 
änkan, tullindrivaren, den spetälska, den 
blinda, den lama och många, många fler. 
Han gick till bords hos den föraktade och 
han lät kvinnorna vara med i hans innersta 
grupp,  på samma villkor som männen. 
Något väldigt ovanligt i det judiska sam-
hället. Han gick till dem som inte tänkte 
att de var bäst. Utan de som längtade efter 
upprättelse och helande. De var öppna för 
att ta emot honom. Medan prästerna och 
fariseerna tyckte de redan var så perfekta. 
Och valde att stå med hammare i handen 
och ett uppställt kors. 
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Under perioder i livet kan man känna sig 
rätt säker, kanske till och med prästerligt 
perfekt. Men mitt in i vår självsäkerhet,  
kan miljökatastrofer hota, en coronaepide-
mi komma, ett oprovocerat krigsanfall ske, 
en svår sjukdom eller förlust överrumpla 
oss och kasta omkull våra trygghetsbyg-
gen. 

Kanske är det som det ska vara. Kanske 
behöver vi få vår trygghet krossad, för att 
söka oss in till det inre rum, där Gud vän-
tar på nära relation med oss.  
 
Det är tid nu, att söka efter den andlighet 
som bär oss genom oron, som för oss till 

platser av frid och fred, mitt i våra liv. Där 
tryggheten inte hänger på den yttre, utan 
på den inre friden. Den andlighet som 
möter oss i uppståndelsens morgon med 
ljus och frid, med upprättelse och kärlek:  
”Inte heller jag dömer dig”. 

Vetekornet måste ner i jorden och dö, för 
att växa och ge frukt. I Jesus visades det, i 
vårens blomsterprakt, i våra liv kan det bli 
tydligt.  
 
Fastan är en tid för att dagligen inrikta vår 
mentala närvaro mot Gud, i bön om, att 
Guds Heliga Ande ska verka i oss, smälta 
det frusna, och ge oss liv av Guds närhet.  

”Öppna mig för din kärlek. 
Världen behöver mig. Världen behöver 

din kärlek strömmande genom mig” 

Psalm 96
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PROGRAM MARS - MAJ 2022

MARS
SÖNDAG 20 MARS
11.00 Scoutgudstjänst 
Linnea Hjelmstedt m.fl.
Musik av Vox Kids.
18.00 Gudstjänst i Betel
Andreas Löwkvist m.fl. 

MÅNDAG 21 MARS
17.00 Vox kids 
Ingela Joh nsdotter Omnell.
19.00 Måndagsträffen
Glimtar från mitt liv 
Diakon Marie Lindholm.

ONSDAG 23 MARS
14.00 RPG
Kvinnligt, manligt och mänskligt
Anders Caringer.
19.00 Café Mosaic
”Musik med Calle och Kajsa”

TORSDAG 24 MARS
19.30 Cantabile
Ingela Joh nsdotter Omnell.

SÖNDAG 27 MARS
11.00 Gudstjänst 
”Guds mäktiga verk”
Jungfru Marie bebådelse-
dag och nattvard. Andreas 
Löwkvist m.fl.
Musik av musikkåren.
Äventyret för barnen. 

MÅNDAG 28 MARS
19.00 Måndagsträffen
Den unika floran på Ängsö
Biolog Anders T. Hasselrot.

ONSDAG 30 MARS
14.00 RPG
Besök av seniorshoppen
Visning och försäljning av 
vårens mode.
19.00 Café Mosaic
”Allt under himmelens fäste”
Jazz-gruppen Trio-X of 
Sweden.

TORSDAG 31 MARS
17.30 Vox Ansgars
Ingela Joh nsdotter Omnell.

APRIL
LÖRDAG 2 APRIL
10.00 Pilgrimsvandring 
Samling och avslutning vid 
kyrkan. Medtag eget fika.

SÖNDAG 3 APRIL
11.00 Gudstjänst
”Försonaren”
Johan Winbo m.fl.
Musik av Vox Ansgars.
Äventyret för barnen.
18.00 Församlingsmöte
Församlingsvåningen.

MÅNDAG 4 APRIL
17.00 Vox kids 
Ingela Joh nsdotter Omnell.
19.00 Måndagsträffen
Sånger med minnen 
Hanna Czitrom-Gustafsson och 
Mårten Gustafsson.

ONSDAG 6 APRIL
14.00 RPG
Articifiell Intelligens (AI) – vad 
är det?
Stig Larsson, forskare på 
RISE (Research Institutes of 
Sweden).
19.00 Café Mosaic
”Kärlek och lite till”
Trubaduren Per Söderbäck.

TORSDAG 7 APRIL
19.30 Cantabile
Ingela Joh nsdotter Omnell.

SÖNDAG 10 APRIL
11.00 Gudstjänst 
Palmsöndagen
Andreas Löwkvist m.fl. 
Musik av Åsa Fredriksson och 
Mats Hedfors.
Äventyret för barnen.

MÅNDAG 11 APRIL
19.00 Måndagsträffen
Påskens sånger
Gunilla Adamsson och Rigmor 
Rudäng.

ÅTERKOMMANDE 
VARJE VECKA

Måndagar
19:00 Musikkåren

Tisdagar
10.00 Språkcafé

10.30 Sångcompaniet Feelgood

18.00 Scout

18.30 Sångcompaniet

Fredagar
19.00 Tonår

Söndagar
11.00 Gudstjänst
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ONSDAG 13 APRIL
14.00 RPG
Varför och hur skall kristna 
engagera sig i klimatfrågan?
Michael Grenholm, pastor och 
debattör. 

TORSDAG 14 APRIL
19.00 Skärtorsdagsandakt
Följ med och lev dig in i Jesus 
sista kväll i Getsemane tillsam-
mans med Marie Lindholm. 
Nattvard.
Musik av Anita Öhrman Eriks-
son m.fl.

FREDAG 15 APRIL
11.00 Långfredagsguds-
tjänst
”Från mörker till ljus”
Ny gudstjänstserie startar.
Gunilla Adamsson m.fl.
Musik av Yvonne och Tomas 
Stenström.

SÖNDAG 17 APRIL
11.00 Påskgudstjänst
”Från mörker till ljus”
Andreas Löwkvist m.fl.
Sång av Cassiopeia och musik 
av Lars Tillenius.

MÅNDAG 18 APRIL
17.00 Vox kids 
Ingela Joh nsdotter Omnell.

ONSDAG 20 APRIL
14.00 RPG
Panelen
Utfrågning av regionens politi-
ker inför valet med tyngdpunkt 
på vården av äldre. 

TORSDAG 21 APRIL
19.30 Cantabile
Ingela Joh nsdotter Omnell.

LÖRDAG 23 APRIL
18.00 Konsert
Genom varje andetag
IngelaVocalis och Cantabile 
bjuder in till konsert med 
Anders Widmarks trio.
Biljetter via Tickster.

SÖNDAG 17 APRIL
11.00 Gudstjänst
”Från mörker till ljus”
Johan Winbo m.fl.

Musik av Cantabile.
Äventyret för barnen.
18.00 Vårkonsert med Mu-
sikkåren
Tillsammans med Kolbäcks 
Musikkår.

MÅNDAG 25 APRIL
19.00 Måndagsträffen
Café Mosaic på besök
Kock, Fredrik Bäckström och 
konditor, Sahar Shahidi från 
Café Mosaik besöker oss.

ONSDAG 27 APRIL
14.00 RPG
Någon att tala med
Mona Eriksson och Pia Eklund 
från Anhörigcentrum.

TORSDAG 28 APRIL
17.30 Vox Ansgars
Ingela Joh nsdotter Omnell.

MAJ
SÖNDAG 1 MAJ
11.00 Gudstjänst
”Från mörker till ljus”
Marie Lindholm m.fl.
Sång och musik av Linda Öst-
erberg och Helena Lundin.
Äventyret för barnen.

MÅNDAG 2 MAJ
17.00 Vox kids 
Ingela Joh nsdotter Omnell.
19.00 Måndagsträffen
Klimat och miljö
En kväll med klimat och miljö 
i fokus.

ONSDAG 4 MAJ
14.00 RPG
Vi möts i Frössvi Missionshus på 
Vallby Friluftsmuseum.
Linnea Isacson m.fl. ger glim-
tar från Missionshusets historia 
och verksamhet. 
Medtag Kaffekorg.

TORSDAG 5 MAJ
19.30 Cantabile
Ingela Joh nsdotter Omnell.
LÖRDAG 7 MAJ
10.00 Pilgrimsvandring 
Samling och avslutning vid
kyrkan. Medtag eget fika.

SÖNDAG 8 MAJ
11.00 Gudstjänst
”Vägen till livet”
Johan Winbo m.fl.
Sång och musik av Charlotta 
Hammar och Karin Dahlin.
Äventyret för barnen.

MÅNDAG 9 MAJ
19.00 Måndagsträffen och 
RPG
Utflykt till Sigtuna
Bussutflykt till Sigtuna. Anmäl 
senast 29 april.
Torbjörn Sjöqvist

TORSDAG 12 MAJ
17.30 Vox Ansgars
Ingela Joh nsdotter Omnell.

LÖRDAG 14 MAJ
19.00 Städdag på Björnö
Dags igen för årets städdag, 
både ute och inne på Björnö.
Ta med fikakorg!

SÖNDAG 15 MAJ
11.00 Gudstjänst
”Att växa i tro”
Andreas Löwkvist m.fl.
Musik av Cantabile.
18.00 Vårkonsert
I den härliga vår 
Sång och musik.

TORSDAG 19 MAJ
19.00 Inför valet
En stad, en värld - en kväll inför 
valet 
Möt flera kommunpolitiker 
och lyssna till deras tankar 
kring frågor om integration, 
religion och klimat.

SÖNDAG 22 MAJ
11.00 Konfirmations-
gudstjänst
Konfirmander, Linnéa Hjelm-
stedt, Johan Winbo m.fl.
Musik av Anette Hallqvist.
Nattvard.

Se hemsidan för aktuell 
information ANSGARS.SE
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ANSGARSKYRKAN 
Ansgars gränd 1
724 63 Västerås

Organisationsnummer:
802437-0838

Swish: 123 272 17 44
Bankgiro: 232-5611

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

Då expeditionen är 
obemannad kan meddelande 
lämnas på telefon.

kontakt@ansgars.se
www.ansgars.se

Vi samarbetar med

Facebook
Ansgarskyrkan Västerås

Instagram: 
Ansgarskyrkan Västerås

ANSGARS FRITIDS:
021-12 07 08
kontakt@ansgarsfritids.se

I NÄSTA KÄLLAN
• Fritidshemmet då och nu
• Inför Björnösäsongen
• Vårens konserter

NÄRA MÄNNISKORNÄRA GUD
Ansgarskyrkan


