
1

Ak
tu

el
l i

nf
or

m
at

io
n 

frå
n 

An
sg

ar
sf

ör
sa

m
lin

ge
n

JUNI - AUG 2022

Hallå där!... Ali s.14
Sommar på Björnö s.16
Församlingsdag på Björnö s.19

NÄRA GUD NÄRA MÄNNISKOR

KÄLLAN



2

Innehåll
s.2 Alla dessa krav på återkoppling
s.4 Känsligt läge i Lettland
s.6 Språk, sång och soppa
s.7 Med gemensam kraft för Pettersberg
s.8 Lovande café med utmaningar
s.9 Ekonomernas glada tillrop
s.10 Hopp om en grön framtid
s.11 När Björnö blev fint
s.12 Att ge och få omsorg
s.13 Hälsa och evangelisation i Kongo
s.14 Alis starka bilder
s.16 Sommarens Björnöfolk
s.18 Equmenias sommar
s.19 Ansgarsdag för alla
s.20 Hälsning från RPG
s.21 Mera blås!!
s.22 Program

KÄLLAN

Alla dessa krav på
återkoppling
Text: Ann Lystedt

Att leva i nuet har blivit grymt under-
skattat. Vi tillåts inte lämna något bak-
om oss utan en präktig återkoppling. 
Exemplen är många, i stort och smått.

Maken och jag var mycket upplivade av 
en härlig sommarkonsert på Fårö, med 
Bo Kaspers orkester. Musikerna drog över 
tiden, bjöd på flera extranummer och mitt 
i de låtarna kommer ett mejl från arrang-
ören: ”Hur upplevde du kvällens konsert 
med Bo Kaspers?” 
Öööh, kanske ville vi lyssna färdigt först?  
Vi förstod såklart att det var en automatisk 
funktion som spred mejlet exakt den tid 
konserten skulle vara slut. Men lite trött 
blir en ändå: själva hysterin som spritts 
från de största arenaeventen till de bana-
laste inköpen av en plastnäsvinge på apo-
teket: ”HUR VAR DIN UPPLEVELSE? 
Vi skulle verkligen uppskatta om du kan ta 
1-2 minuter att besvara frågorna”. 

Till och med efter en högst vardaglig par-
kering (lite krångligt att fickparkera 

kanske, men det var ju mitt eget 
fel) fick jag mejlledes chansen 

att bedöma händelsen: ”Hur 
var din Easy Park-upple-
velse?”: 1. Kan bli bättre, 2. 
Perfekt 

Här satsades det inte på någ-
ra nyanser.

Redaktion: Ann Lystedt, Anne-Sofie 
Petersen, Kenneth Holmstedt, 
Kjell Brunnegård.
Layout: Lovisa Forsberg
Ansvarig utgivare: 
Kenneth Holmstedt
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Och såklart efter en hotellvistelse: ”Thank 
you for taking the time… We truly appreci-
ate your valuable feedback and will use it 
to improve our overall guest experience. … 
You will also be given the choice to leave a 
review with Google…” Skulle inte tro det. 
 
Annars så underbara bokrean: 
”Tack för att du handlar hos (bokhan-
delsnamn). Vi hoppas att du har en stund 
över för att betygsätta ditt senaste inköp. 
Genom att tala om vad du tycker så hjälper 
du andra kunder att välja de bästa böcker-
na”. Billigt för dem att annonsera genom 
mig, alltså!  
 
Lite smicker kan mjuka upp: ”Din röst är 
viktig för oss! Vi vill alltid fortsätta att 
utvecklas och bli bättre! För att kunna göra 
det är det viktigt att vi förstår hur du upp-
levde ditt senaste besök hos oss. Under-
sökningen tar ca 2-3 minuter att besvara. 
Som tack för hjälpen ger vi dig 250 poäng 
som laddas på ditt medlemskonto”. 
Allt detta är liksom ljusår från den rätt 
självklara dialogen efter en mysig stund 
tillsammans: ”Var det bra för dig också”?  
 Och så alla påminnelser om en försöker 
ignorera propåerna…! 

Nåde den som inte brytt sig om att gilla/
ogilla/kommentera inlägg i en del sociala 
medier: ”Det finns en händelse från NN 
som du missat. Hur reagerar du?” Som om 
inte vardagens försummelser räcker som 
salt i såren? 
 
Snart når väl detta de andliga miljöerna 
också? 
Kanske ska vi installera en återkopplings-
apparat vid utgången i vår kyrka? Röd-gul-
grön knapp. ”Hur var din gudstjänstupple-
velse idag?” 
Eller måhända kan vi nöja oss med att 
möta pastor och andra medverkande 
under kyrkkaffet för att få återkoppla och 
processa den saken? Jag trycker grönt.

Hur var din upplevelse?

!
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Känsligt läge i 
Lettland
Text: Ann Lystedt

Rysslands mörka mantel har lagt en 
skugga över de baltiska staterna i 
många år, även om de blev fria vid 
Sovjetunionens fall 1991.  
Församlingens två lettiska medlem-
mar, Pavils Eisans och Modrite Skuja 
Eisans, följer händelserna noga ge-
nom olika sajter. De har anhöriga kvar 
i Lettland och Pavils hann även med 
erfarenheten att under ett par år göra 
värnplikten i Breznevs armé, under det 
ryska styret.  
 Sedan 2013 bor de i Västerås, i en 
lägenhet på Vallby, och hör till den 
flitiga skaran i Ansgarsförsamlingens 
verksamhet. 

Pavils fick snabbt jobb på firman Wist Last 
& Buss och hade redan en son i Västerås.  
Modrite, som hade kvar hela sin släkt i 
Lettland var mer tveksam till flytten, men 
kom tidigt med i språkkaféet, under Cajsa 
Gustafssons ”vingar”. Hon blev så små-
ningom aktiv på många sätt i församlingen. 
– Jag känner många kvinnor nu, och språk-
kaféet är min smågrupp. Cajsa var min 
första språklärare, berättar Modrite. När 
vi satt bredvid varandra i kyrkan förkla-
rade hon saker för mig och kollade att jag 
förstod. 
Ett charmigt sammanträffande var att Ing-
var Gustafsson av en slump hade fotografe-
rat Modrites brorsbarn under en barnväl-
signelse i en kyrka i Riga, under 90-talet. 
Han visade fotot när de började umgås i 
Västerås och hon kände igen sin bror.  

Vi är riktiga baptister, ler Pavils och berät-
tar att både hans far och bror är pastorer, 
utbildade i USA. 
Han visar ett klipp från ett TV-program 
där brodern Peter Eisans deltar. 
Modrite och Pavils bodde och var aktiva i 
baptistkyrkan i Riga men planerar, när de 
en dag återvänder, att bosätta sig i Modri-
tes födelsestad Aizpute, 16 mil västerut.  
 
Rysslands angreppskrig har satt igång en 
väldig aktivitet i Lettland. Många försam-
lingar hjälper nu till på olika sätt, bland 
annat genom hjälpsändningar till Ukraina 
och aktionsgruppen ”Helping Ukraine”. 
Genom organisationen Baltic Global 
Initiative skickas både pengar och bilar 
till Ukraina, berättar Modrite. Och en del 
lettiska kirurger finns nu på ukrainska 
sjukhus.   
Putins tal om att ukrainarna är nazister – 
de är verkligen inte nazister, utan nationa-
lister, betonar Modrite. 
 
När det gäller frågan om NATO och even-
tuellt svenskt medlemskap resonerar hon 
och Pavils fram och tillbaka, och de har 
landat i två olika ”läger”.  
– Kanske vore det bättre om länderna var 
med i NATO och alla hjälper varandra, 
resonerar Modrite. 
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Men Pavils fruktar att ett medlemskap 
i NATO skulle innebära stora risker för 
angrepp mot svenska mål. Och han ser hur 
Putin tolkar Ukrainas intresse för NATO 
som en aggressiv provokation. 

– Går Sverige med i NATO är jag 100 
procent säker på att vi blir bombade, 
med mål som ABB och Bombardier. 

Lettland har en stor rysktalande befolk-
ning. Omkring 500 000 letter, mer än en 
fjärdedel av landets invånare, har ryskt 
ursprung. 

– Och alla kristna ber för både Ukraina 
och Ryssland, berättar Modrite. 

Hon visar en video från påskgudstjänsten 
i Riga, med många nyanlända ukrainare i 
kyrkan. 
Relationen mellan letter och ryssar har 

fungerat väl, menar hon och Pavils, men 
det finns konflikter kring kvarvarande 
ryska krigsmonument som politikerna vill 
rensa bort. 
 (Innan vi skiljs åt tar Modrite fram en 
bunt med församlingsblad, som hon under 
några var redaktör för i Aizpute. Kanske 
blir hon medredaktör i nästa Källan?) 
 
Lettland är den mellersta av de baltiska 
staterna och har omkring 1,9 miljoner 
invånare. En tredjedel bor i huvudstaden 
Riga. Efter första världskriget var Lettland 
en självständig stat men ockuperades i 
samband med andra världskriget av sov-
jetiska trupper. I september 1991 erkände 
Moskva Lettlands självständighet på nytt. 
Landet blev medlem i EU 2004. 

Pavils bror Peter Eisans framträder i TV
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Språk + sång + soppa = SANT
Text: Ann Lystedt

Ett nytt intressant samarbete är på 
väg att ta form. 

Medan språkkaféets besökare får redovisa 
vilka maträtter de tycker om och kören 
Feel Good ger järnet en trappa upp lägger 
Ingrid Axelsson sista handen vid ingredi-
enserna till en sopplunch i kyrkans kök. 
Tanken är att besökare i de båda grupper-
na ska kunna äta tillsammans och att de 
nyanlända ska vässa sin svenska genom att 
kunna vara med i förberedelserna. 

Förhoppningen är att skapa en mötesplats 
för Pettersbergsborna. 

Just denna gång tar Ingrid hand om det 
mesta i köket, men de kommande tisda-
garna involveras fler. 

Språkkaféet är en tacksam plattform att 
utgå ifrån, och kyrkans lokaler imponerar 
på Pettersbergs trygghetssamordnare Ma-
thias Mardani, som uppskattar samarbetet 
med Ansgarskyrkan. 

Språkkaféet är ”ett exempel på ett bra 
engagemang och en dialog mellan 
människor, en möjlighet att mötas över 
kultur- och religionsgränser” säger Marda-
ni i ett inslag på församlingens Instagram-
konto ”ansgarsvasteras”.
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Gemensamma krafter för en
levande stadsdel
Text: Ann Lystedt

Ansgarsförsamlingen har inlett ett 
gott samarbete med trygghetssam-
ordnaren på Pettersberg, Mathias 
Mardani. Med många års bakgrund 
som boende på Pettersberg och med 
erfarenhet av arbete inom skola och 
fritidsverksamhet i stadsdelen vill han 
förstärka samarbetet med övriga ak-
törer i området.  

– Jag har bra kontakt med både Karin 
Wolff på fritids och Johan Winbo och 
tycker att det är bra om 

Ansgarskyrkan finns på plats när det hän-
der något på området, säger han. 

– Ja, Mathias sökte upp oss och tyckte 
det skulle vara kul om vi kunde samar-
beta, berättar Johan Winbo. Han har 
lockat människor till språkkaféet och 
samarbetet vid skräpplockardagen blev 
otroligt bra. Av totalt 60 personer kom 
20 från Ansgarskyrkan. 

– I det här samarbetet ger och tar vi 
hela tiden. Jag har förklarat vår försam-
lingsstruktur med olika råd, som vi tar 
demokratiska beslut genom. Och han 
drömmer om en levande stadsdel med 
integration på riktigt. 

Mathias Mardani har sitt kontor på Pet-
tersbergsskolan, där han själv gick en gång 
i tiden. Hans föräldrar bor fortfarande kvar 
i området. 

– Min uppgift som trygghetssamord-
nare är att jag ska jobba för att skapa en 
mer levande stadsdel 
där människor kan mötas. En förebyg-
gande och uppsökande verksamhet 
bland både yngre och äldre, där jag 
vill utveckla intresse och engagemang 
bland de boende. 

– Det kan handla om olika event som 
både städdagar, stadsdelsfester och an-
nat. Ett av projekten riktas till kvinnor, 
satsningen ”Trygga mammor”. 

Mathias Mardani var även aktiv i ett sam-
arbete med Region Västmanland för att få 
så många som möjligt att vaccinera sig och 
genom utbildningsföretaget Lernia ordnar 
han studiecirklar.
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Lovande cafémiljö – med 
tuffa utmaningar 

Om man slår sig ner en dag på Café 
Mosaic kan man få se ett frukostmöte 
avslutas i sammanträdesrummen, 
mammor som rullar in sina barnvag-
nar för en förmiddagsfika, lunch-
gäster som mumsar i sig någon av 
dagens rätter, studenter som boar in 
sig i en soffa för studier och en kopp 
kaffe, en livligt diskuterande bokcir-
kel och kanske ungdomar som börjar 
strömma in till kvällens musikeve-
nemang. Människor som vanligtvis 
inte går till Ansgarskyrkan letar sig 
till olika möten och program i caféet.  
Caféet håller på att bli en mötesplats 
för olika slags människor.

Församlingens styrelse följer tillsam-
mans med caféstyrelsen utvecklingen av 
caféets verksamhet och mål. Den preli-
minära utvärderingen så här långt visar 
att vi är en god bit på väg mot de delmål 
som caféet har om att skapa en känd och 
välkomnande mötesplats för en mångfald 
av människor. Till hösten planeras ännu 
fler program med angelägna frågor. En 
alpha-grupp förväntas komma igång i 
september.  
Byggandet av Café Mosaic har inneburit en 
slingrande resa från de första idéerna till 
den verksamhet som finns på plats idag. 
Planeringen har fått göras om och kom-
pletteras flera gånger. Olika människor och 
kompetenser har rört sig in och ut i pro-
jektet. Ombyggnaden har blivit försenad. 

Ombyggnadskostnaderna har blivit högre 
än caféstyrelsen budgeterade. Cafébolaget 
har sedan 2017 burit driftskostnader för lo-
kaler och personal med medel som kanske 
var tänkta för själva ombyggnaden. Under 
de första åren kommer caféet att ha större 
utgifter än inkomster.  
Det gör sammantaget att Café Mosaic ock-
så är en stor ekonomisk utmaning för alla 
inblandade. Men intäkterna ökar. Vi som 
arbetar i styrelsen för caféet är angelägna 
om att så snart som möjligt göra verksam-
heten självbärande. Förutom försäljning 
över disk i caféet är uthyrning av samman-
trädesrum, catering och olika slags kvälls-
program viktiga för att caféet ska gå runt. 
Vi kan alla använda oss av caféets tjänster. 
Om Café Mosaic bär sig ekonomiskt ska-
par vi tillsammans förutsättningar för att 
bjuda alla de människor som kommer dit 
på ett gott och kanske livsavgörande möte.

Text: Frank Stoor
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Glada tillrop från
ekonomerna
Text: Anne-Sofie Petersen & 

Per Söderbäck, styrelsens ekonomiansvariga

Det är mycket glädjande att givandet till 
församlingen har haft en positiv utveck-
ling under vintern och våren. Stort tack 

till alla trogna givare! 
Givandet består främst av två 
delar, dels kollekt, dels månads-

givande. Numera betalas det 
allra mesta av kollekter via Swish. Och 

det fantastiska med Swish är att du kan ge din 
kollekt även de söndagar när du inte har möjlighet 

att besöka gudstjänsten i Ansgarskyrkan. Swish tar 
aldrig semester, så var du än är kan du vara med och 
ge kollekt! 
 
När det gäller månadsgivande vill vi uppmuntra till 
att regelbundet varje månad göra en överföring 
till församlingens bankkonto 5380 10 784 18. Lättast 
gör du det genom att markera det som en stående 
överföring, då slipper du göra om betalningen varje 
månad. 

Än en gång, tack för din gåva! Den gör skillnad!
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Att möta framtiden med hopp 
Text: Gunnel Schöier

Boken Därför sörjer jorden av Peter 
Halldorf är nu läst och bearbetad 
av studiegruppen Grön kyrka. Den 
väckte många frågor och funderingar. 
Onödigt svårläst i många avsnitt, men 
välformulerade tänkvärda stycken i 
andra. Med bokens titel Därför sörjer 
jorden menas att relationen mellan 
människans ansvar och skapelsens 
välbefinnande är skadad. Det är dess 
följder vi ser idag i form av klimatför-
ändringar och miljöförstöring. 

Halldorf skriver en hel del om hopp - inte 
uppgivenhet - inför framtida klimatkata-
strofer. Bibeln har många berättelser om 
hopp exempelvis i Abrahams, Noas och 
Moses liv, i profetiorna, i Jesu förkunnelse, 
bland de första kristna och i Uppenbarelse-
boken. Hoppet är centralt i vår kristna tro.  
”Verkligt hopp skapar mod, kreativitet och 
handlingskraft.” (Halldorf, s. 143) 
 Det önskar vi verkligen … mod, kreativitet 
och handlingskraft att möta framtiden och 
att leva hållbart nu och här! ”Det är hop-
pet om ett slutligt genombrott för hela ska-
pelsen – inte hotet om ett sammanbrott – 
som motiverar till att leva ansvarsfullt och 
hoppfullt i den här världen. En blick som 
bevarar vördnaden för allt skapat och inte 
upphör att förundras över Guds trofasthet, 
ger mod och kraft till den avhållsamhet 
som sätter gränser för de egna begären 
och gör hjärtat mjukt. Den goda handen är 
vårt hopp. Den gör oss till medskapare av 
’en ny jord där rättfärdighet bor’ även när 
inget talar för jorden.” (Halldorf, s. 152) 
Genom att SE skapelsens under kan vi ta 
emot förundran och ödmjukhet och ta 

ansvar. Ta på de gröna 
glasögonen – öppna ditt 
gröna hjärta! 
Gruppen Grön Kyrka 
startar om till hösten. Vi 
välkomnar flera deltagare. Det krävs inga 
förkunskaper om klimat och miljö, det 
handlar om att ha en önskan om att ta reda 
på mera, vilja samtala om klimat och miljö 
och jobba praktiskt. ”Du vet redan tillräck-
ligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap 
vi saknar. Vad som fattas oss är modet att 
inse vad vi vet och dra slutsatserna.” (Sven 
Lindqvist i Halldorf, s. 143). 
Naturskyddsföreningen har givit ut en 
Kom-igång-lista för ett miljösmartare hem.  
Halldorf skriver: ”Det går att göra sig 
lite mindre mottaglig för konsumismens 
sirensång. Det kanske inte känns så, men 
varje litet beslut gör skillnad och är ett 
serum mot bortträngningens gift.”
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Vårstädning på Björnö
Lördag 14 maj samlades 15 personer i alla åldrar för att sätta igång 

med vårstädningen på Björnö. Det städades inne i stora huset, i 
duschlängan och ute i rabatterna. Solen sken och fikat utomhus blev 

en härlig vårupplevelse. 

Nu är Café Björnen redo för sommarens gäster 
och aktiviteter. Se till att boka in aktiviteterna 
i din kalender så har vi en fantastisk sommar 

tillsammans!

Läs mer om vad som händer på Björnö i 
sommar och vilka som är årets 

gårdvärdar på sida 16. 
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Om att ge och få omsorg 
Text: Barbro Berglund

Att se - och bli sedd 
Att lyssna - och bli lyssnad på 
Att bry sig om - att vara efterfrågad 

Ja så kan det vara. Ibland är jag den som 
ser, hör och bryr mig om, och ibland är jag 
den som behöver bli sedd, lyssnad på och 
känna mig efterfrågad.  

En växelverkan mellan att ge och ta emot. 
Så fungerar vänskap, ett givande och ett 
tagande på lika villkor. Och det är viktigt 
att försöka vara både den som ger, men 
som också lär sig att ta emot. 

Men ibland i livet behöver vi bli extra 
sedda och frågade efter. Kanske är det 
sjukdom, sorg eller olika svårigheter som 
gör att jag inte orkar ge så mycket utan 
behöver få vara den som mest tar emot. Då 
behöver jag få extra OMSORG.  

I vår församling finns många som ger 
denna omsorg på olika sätt. Många gånger 
i det tysta. Ett telefonsamtal. Ett besök. 
En klapp på axeln när man möts. En fråga 
”Hur är det?” 

Det kan vara det som uppmuntrar och bär 
genom svåra perioder. 

Den mesta omsorgen i församlingen sker 
helt oorganiserat, men vi har också en 
grupp som vi kallar Omsorgsgruppen. Vi 
är 10 personer som tillsammans med vår 
diakon försöker ha en mer organiserad 
omsorg. Vi håller kontakt på olika sätt med 
dem som inte orkar komma till kyrkan, 
de som bor på olika särskilda boenden 
eller på annat sätt behöver omsorg. Vi gör 
uppvaktningar på större födelsedagar. Vi 
ringer eller besöker och de som inte vill 
ha besök får ett fint gratulationskort. Till 
julen delar vi ut uppskattade julblommor. 

Tänk efter hur ditt liv är. Behöver du själv 
lite extra omsorg eller har du tid och ork 
att ge omsorg till någon som behöver?
 
Du kan alltid vända dig till oss i om-
sorgsgruppen och till vår diakon Gunilla 
Adamsson om du vill ha kontakt eller om 
du vill vara med i omsorgsgruppen.
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Hälsovårdsarbete och 
evangelisation i Kongo 
Text: Bengt Sandqvist

I Ansgarsförsamlingens insamlingsmål 
för internationellt arbete är 60 000 kr 
öronmärkta för hälso- och sjukvårds-
arbete i Kongostaterna. I början av 
året har nya missionärer börjat sitt 
arbete: Tilda Jönsson som missionär 
med inriktning på hälso- och sjukvård 
och familjen Kiese med inriktning på 
evangelisation och sjukvård. 

Tilda Jönsson från Växjö är sjuksköterska 
och kommer som missionär att arbeta 
med samordning av sjukvården i Kongo 
Kinshasa. Ett år efter studenten deltog hon 
i lärjungaskolan Apg29 i Kongo och har 
därefter besökt Kongo flera gånger och 
även varit ledare på ytterligare en Apg29. 
Den evangeliska kyrkan i Kongo, CEC, har 
efterfrågat ett stöd för kyrkans sjukvårds-
departement som samordnar alla sjukhus 
och vårdcentraler. 
 
Clara och Hervé Kiese kommer som mis-
sionärer att arbeta i Louzi i Kongo Kinsha-
sa. Barnen Samuel 4 år och Mirjam 1 år är 
födda i Sverige. Hervé kommer från Kon-
go Kinshasa där han var engagerad i barn 
och ungdomsverksamhet. Han är pastor 
och kommer nu att arbeta med evangelisa-
tion samt barn- och ungdomsarbete. Clara 
från Orust är sjuksköterska och ska arbeta 
vid sjukhuset i Luozi och ha kontakt med 
sjukhuset IME i Kimpese, där flera kyrkor 
samarbetar. Kyrkan önskar även samarbete 
med deras avdelning ”Kvinnor och familj” 
där de vill hjälpa bland annat änkor, unga 
mödrar och analfabeter.  

 

I Kongo Kinshasa arbetar kyrkan också 
med energi. Vid sjukhusen i Duma och 
Bendela, som drivs av Förenade Baptist-
kyrkorna (CEBU), har batterier och tillbe-
hör bytts ut och åskledare installerats. På 
CEBU:s hälso-och sjukvårdsdepartement i 
Semendua har solpaneler monterats. 
 
I Kongo Brazzaville har Evangeliska kyr-
kan i Kongo (EEC) under flera år engage-
rat sig för barn som är HIV-positiva och 
drabbats av infektioner. Det gäller inköp av 
mediciner som injiceras på barn vid fyra av 
EEC:s vårdenheter. Inom EEC:s hälso-och 
sjukvård är bristen på barnmorskor stor. 
En treårig utbildning genomförs för fyra 
blivande barnmorskor. 
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Hallå där!

Hur gick det här till?
Starka bilder från en flykt 
Text: Ann Lystedt

Längs en vägg i kyrkans församlings-
sal har en både dramatisk och viktig 
bildrapsodi visats över människor på 
flykt genom Europa. 
Fotografen Ali Layeghi dokumentera-
de många vyer och situationer under 
sin egen dramatiska flykt 2015, den 
resa som till slut skulle ta honom till 
Dalarna och senare till Västerås. 

– Jag började fota och filma i Iran för 
drygt tio år sedan och var medlem i en 
fotoklubb där. 

Då hade han en vanlig kamera, men under 
flykten mot Europa fick Ali av praktiska 
skäl nöja sig med en mobiltelefon, som 
emellertid höll hög kvalitet när det gällde 
bilder. 

– Jag gillade att visa flyktingarnas 
situation.

Genom Röda Korset i Mora fick han både 
språkträning och hjälp med att översätta 
sina bildtexter till svenska.  
För några år sedan ställde Ali ut sina bilder 
i Mora kulturhus, och sedan dess har sam-
lingen visats på över 30 platser från Luleå i 
norr till Göteborg i söder.

Bilderna rymmer en del tuffa minnen. Ali 
flydde från en svår situation i Afghanistan, 
med dess hårda religiösa lagar. 

– Mitt liv har varit upp och ner… 
Många dagar var svåra. Mina kompisar 
och jag turades om att vakta varandras 
grejor under flykten, jag hade mobilka-
meran i ett plastfodral.
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– Men även om man tänker mycket…
kan man inte visa sig ledsen. När man 
fotograferar människor på flykt måste 
man vara glad och stark och försöka 
vara snäll mot dem. Jag visade inte alltid 
mina tankar.

Ali Layeghis familj finns kvar i Afghanistan 
och Iran. Kontakten med Ansgarsförsam-
lingen fick han genom Missionskyrkan 
i Orsa, som kände till Rosita Norén i 
Västerås. 

Han kom hit i oktober 2020 och är numera 
medlem i församlingen, där han bland an-
nat hjälpt till med att filma en gudstjänst. 
När vi ska höras på telefon får jag vänta tills 
han kommit upp ur lasarettets kulvertar där 
Ali praktiserar som elektriker under några 
veckor

– Jag har ett tillfälligt uppehållstillstånd, 
och måste ha ett jobb för att få ett per-
manent tillstånd. Jag går en filmkurs på 
distans vid Tärna folkhögskola. Just nu 
fokuserar jag bara på tre saker: språk, 
körkort och jobb!
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Säg hej till årets 
sommarpastor
och gårdsvärdar!

Johan Wahlström
Sommarpastor under tre 
veckor i juli. 25 år, kommer från 
Småland. Håller på med pastors
utbildningen, med tre år kvar. 
Ser fram emot att få jobba i en kyrka, och 
dessutom få vara nära naturen med möjlighet 
till kajakpaddling och vandring. En optimal 
kombination. Första gången han är i Väster-
ås så Johan kan behöva få lite extra tips och 
guidning!

Linnea Hjelmstedt
Gårdsvärd i början och slutet 
av sommaren. Välkänd i 
kyrkan som ungdomsledare 
och har dessutom lång erfarenhet av 
gårdsvärdsjobbet. Linnea pluggar till lärare på 
MDU när hon inte är i kyrkan.
 
Ellen Brunnegård, 16 år
Pluggar på Carlforsska. Ellen 
har hängt mycket på Björnö och 
ser fram emot att få jobba där 
med sina vänner. Ellen har vi sett i kyrkan på 
scouter och tonår och hon har varit på kristen-
domsskola på Sjövik. Hon gillar Calippo-glas-
sen med hallonsmak, och hoppas på många 
trevliga samtal i sommar.

Anna Stenberg, 17 år
Pluggar på gymnasiet. Anna har 
varit mycket på Björnön och vi 
känner henne i kyrkan från scout-
er, körer, tonår, konfa osv. Hon sitter dessutom 
med i styrelsen för equmenia i vår kyrka. Anna 
ser fram emot att få tillbringa mycket tid på 
Björnö, och strutglassen Kladdkaka kommer 
att gå åt lite extra när Anna är ute.

Sofia Beltrán Lopez, 16 år
Pluggar på ABB-gymnasiet. 
Sofia har redan jobbat lite som 
gårdsvärd förra sommaren. Sofia 
hittar vi i scouterna, på tonår, i 
teknikgruppen vid gudstjänsterna mm. Hon 
gillar Björnö, fikat, glassen, badet och hon ser 
fram emot att få träffa alla människor där ute. 
Pistageglassen är en favorit.

Ami Backman, 19 år
Tar studenten nu och planerar 
att plugga vidare på Bäckedals 
Folkhögskola i Sveg, med fokus 
på hantverk och historisk textil. Vi 
har sett Ami i många sammanhang i kyrkan – 
scouter, tonår, körer osv. Ami är barnbarn till 
Johan Backmans bror ifall nån undrade över 
efternamnet. Hens favoritglass är Pistageglass 
(vi behöver nog köpa in lite extra i år!). 

Nellie Knabäck, 17 år
Pluggar på Rudbeck. Nellie är 
aktiv i Korskyrkan och ser fram 
emot att få jobba på Björnö. Där 
hoppas hon på att få baka, servera 
och kanske sjunga. Storstruten är hennes favo-
rit på Björnö. 

Erik Nyberg, 19 år
Med i Korskyrkan. Bror till 
Evelina Nyberg som jobbat flera 
somrar på Björnö. 

Alma Nyberg, 17 år
Med i Korskyrkan. Kusin till Erik och Evelina 
Nyberg.
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CAFÈ BJÖRNEN
- FIKA MED SJÖUTSIKT

Måndag: STÄNGT
Tisdag - lördag: 11.30 - 20.00

Söndag: 11.30 - 18.00

14 juni - 13 augusti

Björnökvällar
Lördagar 19.00

2 JULI 
”I all vår brustenhet”

Anna-Karin Odelberg spelar egenskrivna 
sånger om hoppet och livets brustenhet.

16 JULI 
”Musikens betydelse i livet och vardagen”
Fridha Söderqvist på sång och Herman 

Gill på piano.

23 JULI
”Ord och visor”

Kenneth Holmstedt berättar och Per 
Söderbäck sjunger och spelar.

30 JULI
En sommarkväll med musik, knepiga 

frågor och gott fika.

6 AUGUSTI
Alf Rikner och Elisabeth Odebäck leder 

en allsångskväll för alla, ung som gammal.

13 AUGUSTI
”Vinden i min själ”

Musikaltema med betoning på somma-
ren. Renée Boner sjunger och Lennart 

Ögren spelar.

Samtalsgrupp
Torsdagar 19.00

En öppen samtalsgrupp om livet och tron. 
En plats för stora och små tankar.

 Välkommen varje vecka eller de
gånger det passar dig.

Seniorfika
Onsdagar 14.00

Välkommen till seniorfika med RPG varje 
onsdag. Fika kostar 30kr, detta beställer du

i caféet. Samlingen avslutas med
andakt kl.15.00.

29 juni, 6, 13, 20 och 27 juli

Sommargudstjänst
Söndagar 10.00

Varje söndag firar vi gudstjänst
tillsammans på Café Björnen! Välkommen 

att vara med i gemenskapen!

Midsommarafton
Fredag 24 juni

10.00 Välkommen att klä stången 
15.00 Stången reses. Dans till 
spelmansmusik. Lekar, lotteri och 
strålande solsken! 
17.00 Sommarandakt 
18.00 Grillarna tänds

Tillsammans firar vi 
midsommarafton på Björnö.

Varmt välkomna!
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Vad händer i Equmenia Ansgarskyrkan 
- jo mycket!  

SÖNDAG 22 MAJ
11.00 Konfirmationsgudstjänst
Välkommen på gudstjänst med konfirma-
tionshögtid. Efteråt serveras det kyrkfika 
med tårta. 

26 - 28 MAJ
Vårläger
Hela kåren åker till Kröcklinge, Köping på 
scoutläger.

FREDAG 3 JUNI
19.00 Tonårsavslutning
Terminsavslutning för Tonår. Vi kommer 
att spela frisbeegolf och ha picknick. Sam-
ling vid Hässlö discgolfbana kl. 19.00.

SÖNDAG 5 JUNI
Regionsstämma Svealand
Välkommen på årets regionstämma som 
denna gång kommer vara i Betelkyrkan 
Örebro. Vi firar gudstjänst tillsammans 
för att sen få lunch som sen övergår till 
årsmöte.

27 JUNI - 9 JULI
Sjöviks kristendomsskola 
Kristendomsskolan för ungdomar som gått 
ut årskurs 7 eller är äldre. Det är två veckor 
fyllda med allvar, undervis-
ning om den kristna tron och 
mycket glädje!

5 - 9 JULI
”Tro, hopp och hängmatta”
Equmenia Svealands regionläger i 
Skräddartorp. 

30 JULI - 6 AUG
Jamboree 22
Jamboree är en mötesplats för 
alla svenska scouter – scout-
ernas egen festival! Ett stort, 
nationellt läger där vi samlar hela den 
svenska scoutrörelsen och inbjudna gäster, 
både från Sverige och internationellt. Till-
sammans utvecklar vi oss själva, varandra 
och världen.

SOMMARTONÅR
Under sommaren kommer 
Tonår att hålla till på Café Björnen 
några fredagskvällar. Håll utkik på 
hemsidan och sociala medier vilka 
datum det blir.

Text: Linnea Hjelmstedt
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LEVANDE VATTEN
En dag om vatten - och kanske på och i vatten.
En dag för alla åldrar – barn, vuxna och äldre.

På det vackra Café Björnen kommer vi att umgås, äta, samtala, tävla och lära 
oss. Det kommer finnas möjlighet att åka på vattnet på olika sätt, att vandra, att 

bada och att sitta ner och njuta av en glass.

Den 18 juni sätter vi igång sommaren på riktigt, så boka in den dagen. Program 
mellan 11 och 17 och anmälan via webformulär eller till expeditionen (senast 

14/6). Kostnad för lunchen: 60 kr (30 kr för barn under 13 år).

För den som vill finns det också möjlighet att stanna längre för grillning.
Har du inte möjlighet att vara med hela dagen men en del av den? Kom med en 

stund i alla fall! Om du vill ha lunch behöver däremot en anmälan komma in.

Ansgarsdag för alla åldrar, Café Björnen 18 juni
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Vårterminen har inneburit en nystart 
för oss och innehållit många intres-
santa träffar.

Några axplock: Ambassadör Ulla Gud-
mundson berättade om ”Katolska kyrkan, 
påve Franciscus och framtiden”. ”Inte bara 
männens angelägenhet” var rubriken när 
vi fick information av Dick Söderholm från 
Västerås prostataförening. Linnea Isacson 
inbjöd till Frössvi Missionshus på Vallby 
och berättade om dess historia och verk-
samhet under år som gått. Under rubriken 
”Panelen” har politiker från kommunen 
och regionen har redogjort för sin syn på 
de äldres plats i samhället. Samlingarna har 
varit välbesökta och glädjen har varit stor 
att få mötas till gemenskap igen. 

Programmet för hösten är färdigplanerat 
och skickas ut till alla medlemmar före 
midsommar. Första träffen blir 14 septem-
ber. 

Ni är mycket välkomna till Seniorfika på 
Café Björnen onsdagar kl. 14. Start 29 juni, 
därefter 6, 13, 20 och 27 juli.  Fikat kostar 
30 kr och beställs vid disken i caféet. Träf-
fen avslutas med en andakt kl. 15.

Ta tillfället i akt, ta gärna med en vän och 
njut av fika och gemenskap. 

Glad sommar!

Sven Olof Vestergren, 
ordf RPG Västerås

En sommarhälsning 
från RPG
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Musikkåren vill gärna bli fler!
Text: Thord Emdén

Vi vänder oss till alla som har spelat/ 
spelar någon form av blåsinstrument, 
dvs trumpet, flöjt, klarinett, trombon, 
saxofon, tuba, althorn, eufonium, 
fagott m fl samt trummor. Vill du vara 
med i ett härligt gäng med stor sam-
hörighet, då ska du vara med i Ans-
garskyrkans Musikkår!

Du bör ha några års erfarenhet på ditt in-
strument och kunna läsa noter. Att du inte 
spelat på några år gör inget, du kommer 
snabbt igång eftersom vi övar varje mån-
dag i Ansgarskyrkan kl 19-21 under Mikael 
Nyvelius ledning! 

Vi vänder oss till alla åldrar, så har du 
någon i din närhet som du tror passar in på 
beskrivningen ovan så tipsa om Musikkå-
ren!

Vill du veta mer om oss så ring flöjt-Mat-
tias (Schöijer), tel 072-743 50 71, eller 
eufonium-Mattias (Eriksson), tel 073-036 
53 99.

Kom gärna och lyssna på någon övning, vi 
fikar vid åttatiden. 

Välkommen!
(Vi börjar höstterminen den 22 aug men 
hör av dig innan dess)
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PROGRAM MAJ - SEPTEMBER 2022

MAJ
SÖNDAG 22 MAJ
11.00 Konfirmationsguds-
tjänst med nattvard
Linnea Hjelmstedt, Johan Win-
bo och konfirmander m.fl.
Musik: Anette Hallqvist.
17.00 Cafégudstjänst
För ungdomar och unga vuxna 
på Café Mosaic.

TISDAG 24 MAJ
10.00 Språkcafé 
Terminsavslutning.
10.30 Sångcompaniet 
FEELGOOD 
Terminsavslutning.
18.30 Sångcompaniet 
Terminsavslutning

SÖNDAG 29 MAJ
11.00 Gudstjänst 
Andreas Löwkvist m.fl
Musik: Anita Öhrman-Eriks-
son och Per Söderbäck

JUNI
TORSDAG 2 JUNI
19.00 NODvändiga samtal 
Ruth Nordström, 
människorättsadvokat.
Plats: Café Mosaic 

FREDAG 3 JUNI
19.00 Tonår, avslutning 
Läs mer på sida 18.

SÖNDAG 5 JUNI
11.00 Gudstjänst
Pingstdagen
Johan Winbo, Björn Roman 
Odelberg m.fl.
Musik: Emelie och Monica 
Bertram

SÖNDAG 12 JUNI
11.00 Gudstjänst med 
nattvard
Andreas Löwkvist m.fl.
Musik: Henrik Vestman och 
Jan Carlén
18.00 Församlingsmöte 
Plats: Ansgarsgården

FRÅN OCH MED 14 JUNI 
HÅLLS SAMTLIGA 
AKTIVITETER PÅ 
CAFÉ BJÖRNEN

TORSDAG 16 JUNI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

LÖRDAG 18 JUNI
11.00 Levande vatten 
Församlingsdag på Björnö.

SÖNDAG 19 JUNI
10.00 Sommargudstjänst
Sång och musik: Erik Olsson 
och Mats Hedfors

ONSDAG 22 JUNI
14.00 Seniorfika med RPG 
Fika och andakt. 

TORSDAG 23 JUNI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

FREDAG 24 JUNI
10.00 Midsommar 
Var med och fira midsommar 
tillsammans på Björnö!

SÖNDAG 26 JUNI
10.00 Sommargudstjänst
Bengt Sandqvist m.fl.
Sång och musik: Eva Brind-
bergs Granath 

TORSDAG 30 JUNI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

 JULI
LÖRDAG 2 JULI
19.00 Björnökväll 
”I all vår brustenhet”
Anna-Karin Odelberg spelar 
egenskrivna sånger. 

SÖNDAG 3 JULI
10.00 Sommargudstjänst
Gudrun Dahlid m.fl.
Sång och musik: Tomas 
Stenström och Anita Öhrman 
Eriksson

ONSDAG 6 JULI
14.00 Seniorfika med RPG
Fika och andakt.

TORSDAG 7 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

SÖNDAG 10 JULI
10.00 Sommargudstjänst
Johan Wahlström m.fl.
Sång och musik: Korskyrkan

ONSDAG 13 JULI
14.00 Seniorfika med RPG 
Fika och andakt.

TORSDAG 14 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

LÖRDAG 16 JULI 
19.00 Björnökväll
”Musikens betydelse i livet och 
vardagen”
Fridha Söderqvist på sång och 
Herman Gill på piano. 
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SÖNDAG 17 JULI
10.00 Sommargudstjänst
Bengt Freed m.fl.
Musik: Anette Hallqvist

ONSDAG 20 JULI
14.00 Seniorfika med RPG 
Fika och andakt.

TORSDAG 21 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

LÖRDAG 23 JULI
19.00 Björnökväll 
”Ord och visor”
Kenneth Holmstedt berättar 
och Per Söderbäck sjunger och 
spelar.

SÖNDAG 24 JULI
10.00 Sommargudstjänst
Johan Wahlström m.fl.
Sång och musik: Korskyrkan

ONSDAG 27 JULI
14.00 Seniorfika med RPG 
Fika och andakt.

TORSDAG 28 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

LÖRDAG 30 JULI
19.00 Björnökväll
En sommarkväll med musik, 
knepiga frågor och gott fika.

SÖNDAG 31 JULI
10.00 Sommargudstjänst
Gudrun Dahlid m.fl.
Sång och musik: Per Söder-
bäck

AUGUSTI
TORSDAG 4 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma! 
LÖRDAG 6 AUGUSTI
19.00 Björnökväll
Alf Rikner och Elisabeth Ode-
bäck leder en allsångskväll för 
alla, ung som gammal.

SÖNDAG 7 AUGUSTI
10.00 Sommargudstjänst
Andreas Löwkvist m.fl.
Sång och musik: Monica Ber-
tram och Mats Hedfors

TORSDAG 11 JULI
19.00 Samtalsgrupp 
Ett öppet samtal om livet och 
tro. Alla är välkoma!

LÖRDAG 13 AUGUSTI
19.00 Björnökväll 
”Vinden i min själ”
Musikaltema med betoning 
på sommaren. Renée Boner 
sjunger och Lennart Ögren 
spelar.
Avslutning Björnö

FRÅN OCH MED 
14 AUGUSTI 
HÅLLS SAMTLIGA 
AKTIVITETER ÅTERIGEN I 
ANSGARSKYRKAN 

SÖNDAG 14 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst med 
nattvard
Sång och musik: Anita Öhr-
man Eriksson

SÖNDAG 21 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst 
Johan Winbo m.fl.
Sång och musik: Åsa Fredriks-
son och Helena Lundin

MÅNDAG 22 AUGUSTI
19.00 Musikkåren 
Terminsstart för Ansgarskyr-
kans Musikkår.

FREDAG 26 AUGUSTI
16.00 Loppmarknad 
Välkommen på loppmarknad!

LÖRDAG 27 AUGUSTI
11.00 Loppmarknad 
Fortsättning av gårdagens 
loppmarknad. Välkommen!

SÖNDAG 28 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst 
Andreas Löwkvist m.fl.
Sång och musik: Rigmor 
Rudäng

SEPTEMBER
SÖNDAG 4 SEPTEMBER
11.00 Upptaktsgudstjänst 
Sång och musik: Cantabile
Äventyret börjar för barnen!

TORSDAG 8 SEPTEMBER
17.30 Vox Ansgars 
Terminsstart för Vox Ansgars.
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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
• Hur var sommaren på Björnö?
• Höstens aktiviteter

NÄRA MÄNNISKORNÄRA GUD
Ansgarskyrkan

Personalens semestrar
Andreas Löwkvist, v. 26-30
Marie Lindholm, v. 27-31
Gunilla Adamsson, v. 27-28, 31-33
Johan Winbo, v. 28-32


