
1

Ak
tu

el
l i

nf
or

m
at

io
n 

frå
n 

An
sg

ar
sf

ör
sa

m
lin

ge
n

SEP - OKT 2022

NÄRA GUD NÄRA MÄNNISKOR

KÄLLAN



2

Innehåll
s.2 Att göra sin röst hörd
s.4 Sommaren på Björnö
s.6 Sommarpastor Johan Wahström
s.8 Goda möten i lugnt samtalsklimat
s.10 Ansgars fina fritids
s.11 När Björnö blev fint
s.13 Hej Pernilla!
s.14 Equmenias sommar
s.16 En hälsning från seniorernas sommarliv
s.18 Konsten att leva
s.19 Hälsning från Thailand
s.20 Tankar kring en förändringsfas
s.21 Vi vill bli ännu grönare
s.21 Boktips!
s.22 Program

KÄLLAN

Redaktion: Ann Lystedt, Anne-Sofie 
Petersen, Kenneth Holmstedt, 
Kjell Brunnegård.
Layout: Lovisa Forsberg
Ansvarig utgivare: 
Kenneth Holmstedt



3

Att göra sin röst hörd
Text: Kenneth Holmstedt

Jag brukar tänka på att när allmän 
och lika rösträtt för män och kvinnor 
infördes till Sveriges riksdag hade det 
redan varit så under sjuttio år i frikyr-
korna. De första frikyrkoförsamlingar-
na var alltså de första demokratiska 
sammanslutningarna i landet där 
alla medlemmar – män och kvinnor 
– hade rätt att yttra sig och på lika 
villkor vara med och fatta beslut. 

Att stå upp för sin mening är viktigt. I vårt 
land grundades den första baptistförsam-
lingen 1848. Då var det fortfarande inte 
lagligt att utöva någon annan tro än den 
lutherska i Svenska kyrkan. Baptisterna 
betonade individers och församlingars 
frihet.

Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med 
djupa rötter i den svenska folkväckel-
sen. I det nya enas vi. Trots olikheter. Vi 
från Missionsförbundet, baptisterna och 
Metodistkyrkan. Tillsammans blir vi ett 
allt starkare ”vi”. En medlem – en röst är 
viktigt. Med att rösta följer engagemang 
och ansvar. Var och en av oss får inte alltid 
som vi vill. Majoriteten bestämmer. Sådan 
är demokratin. 

En församling är en del av det som sker i 
samhället. Många församlingar runt om 
i landet har engagerat sig på olika sätt i 
valrörelsen. I vår församling bjöds lokala 
politiker in till samtal. Samtal mera än de-
batt. Vår församlingsföreståndare Andreas 
Löwkvist ledde samtalet. Glädjande nog 
kunde vi notera att vår församling tas på 
allvar. Många medlemmar i vår församling 

är och har också varit aktiva politiker. En 
församling är ingen sluten krets. Jag vill 
lyfta fram församlingsmötets betydelse. En 
medlem – en röst. 

Under de senaste åren har valrörelserna 
haft en hårdare ton än tidigare. Sociala 
medier kan förråa. I vår församling är de-
mokratin fortsatt viktig. Personligen tror 
jag på öppna samtal som förs med respekt. 
Vi talar och vi lyssnar. Och röstar. Popu-
lism och främlingsfientlighet blir allt mera 
tydligt ute i samhället. Vi måste som kyrka 
stå upp för våra värderingar. Alla människ-
ors lika värde. Och vara en tydlig röst här i 
Västerås. Vi måste våga ta plats.
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Sommaren på Björnö

”Vatten, sta´n är full av vatten…” 
sjöng Robban Broberg en gång i 
tiden, som en hyllning till Stockholm. 
Frasen kan ju lika gärna omfamna 
Västerås vackra Mälarvyer. Och en 
lördag i början av sommaren fick 
församlingen verkligen uppleva både 
vattnets skönhet på plats och dess 
symboliska innebörd på så många 
plan.

Under temat ”Levande vatten” möttes vi 
av allt från den andliga dimensionen av det 
livgivande vattnet till mer äventyrsbetonad 
användning av Björnöns omgivning (typ 
barn i åkring efter motorbåt och lagtäv-
lingar vid stranden!) 

Johan Winbo och Andreas Löwkvist redde 
ut de teologiska begreppen kring det våta 
elementet och Gunilla Adamsson ledde 
oss i andakt.   Linda Gårdstam, enhetschef 
vid VafabMiljö, tog med oss bland de mer 
jordnära eller ja, nedre sedimenten av 
vattenflödet i en lärorik föreläsning om 
vattenreningen i staden. 

Jag höjer en skål med vatten för detta 
klipska initiativ! 

Det levande vattnet
Text: Ann Lystedt
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Sommarpastor Johans tre veckor på 
Björnön blev en intensiv och fullma-
tad erfarenhet.

Efter endast ett års pastorsstudier klev han 
in i ett jobb med hela bredden av möten, 
predikningar och samtal med besökare i 
alla åldrar. 

 – Jag slängdes in i allt…men det var väl-
digt trevligt! Och under första veckan 
fanns ju pastor Johan Winbo med som 
stöd. 
 – Tidigare hade jag bara erfarenhet 
som ungdomsledare, det var svårt att 
förbereda sig på att vara så mycket pas-
tor – men det kändes positivt! Man kan 
mer än man tror… 

En ”merit” som kan ha underlättat Johan 
Wahlströms yrkesval och arbete är familje-
bakgrunden, med en pingstpastor till pap-
pa…  Det hade gissningsvis även kunnat 
vara en belastning, men barnen fick stor 
frihet att välja väg, berättar Johan. 
 
Hemmet rymde inte bara de biologiska 
barnen utan blev även en fristad för jour- 
och fosterhemsplacerade unga. 

 – Jag har på det sättet varit anhörig 
till människor som varit med om svåra 
saker och hört mycket om deras upp-
levelser av föräldrar med missbruk och 
depression. Och hur närhet och kärlek 
kan förvandla ett stumt barn. Jag är 
uppväxt med optimism… 

Han har fått öva sin lyhördhet och tror att 
erfarenheten hjälper honom som pastor. 

Sommarpastor Johan Wahlström
Text och foto: Ann Lystedt

 – Jag försöker läsa av folk och deras 
behov. 

I stort och smått, verkar det som. Till Café 
Björnen kom en dag en kille på moped. 

 – Jag blev ju nyfiken… och så ledde det 
till samtal! 

I andra änden av åldersspektrat rymdes 
många av stambesökarna. 

 – RPG-arna är ju vana i tron…vad kun-
de jag säga till dem? Vad ville de höra? 
Men på något sätt har det alltid öppnat 
sig.

Blivande pastorer uppmuntras att åta sig 
ett sommarjobb, och Johan blev i alla fall 
inte avskräckt efter sina veckor i Västerås. 
Han blev fint avtackad av diakon Gunilla 
Adamsson, som i varm finkänslighet gav 
honom rådet att tala…ännu tydligare. 
Han har gott om tid att fila på den färdig-
heten, tre år närmare bestämt. Men först 
scoutläger och kanske bergsklättring med 
flickvännen. 

 – Jag gillar alla sätt att komma nära 
naturen!
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Björnöprogrammet rymde utöver de gemensamma 
gudstjänsterna med Korskyrkan bland annat en kväll 
om Kenneth Holmstedts Camino-bok med musikinslag 
av Per Söderbäck. Sångcompaniet inbjöd till allsång och 
torsdagarna gav möjlighet till fina samtal kring 
söndagens tema – eller något annat livsviktigt. 

Inger Backes ledde med sedvanligt fast och lugn hand de 
köksanställda sommarungdomarna, genom kyrkkaffe-rusch och andra lägen. 



8

Källan bad café- och studentdiakon 
Marie Lindholm berätta om sina 
erfarenheter av samtal på Café Mo-
saic och Mälardalens universitet:

Vi önskar att goda samtal ska utmärka ca-
féet men vad innebär då det goda samtalet 
och vad är det som leder dit? Så här ett 
drygt halvår efter caféets öppnande kan jag 
bara konstatera att det är lätt att komma in 
på goda samtal, många cafégäster vittnar 
om att just lokalen och stämningen/atmos-
fären i caféet inbjuder till det. Ett lunch-
sällskap jag kom att prata med nämnde ord 
som kyrka och mässa i sitt samtal då jag 
gick förbi deras bord och jag kunde inte 
låta bli att kommentera:  

- Åh vilket intressant samtal ni verkar ha!

Då svarade de just det, att det är rummet/
lokalen som inbjuder till det och så fick 
jag vara med en stund att dela och lyssna 
till deras tankar och erfarenheter kring 
kyrkan, tron och kyrkorummet.

Förutom spontana samtal har jag inplane-
rade möten – själavårdssamtal genom sam-
talsmottagningen ”Talk2me”. Då sitter jag 
i lilla konferensrummet på caféet, har satt 
upp en skylt på dörren där det står ”stör ej” 
och så pågår samtalet i en timme. Samtals-
serien är på fem tillfällen per klient. Det 
är fint att få gå med en människa en bit 
på livets väg och ibland få vara ett ställfö-
reträdande hopp, ibland få hjälpa till att 
upptäcka omedvetna mönster, ibland att 
bara få lyssna till det som tynger och gjort 

Goda möten i lugnt samtalsklimat
Text: Marie Lindholm, diakon

att man sökt sig till samtalsmottagningen. 
Dessa samtal är kostnadsfria för dem som 
söker och de blir ofta rekommenderade till 
oss av vårdcentralen, familjerådgivningen 
eller liknande.

På universitetet har vi – de två student-
prästerna och jag – inbokade samtal eller 
drop-in samtal på torsdagar i samband 
med vårt kreativa café. Det är flera inter-
nationella studenter som kommer och då 
brukar jag även bjuda in till de olika sam-
lingar för ungdomar och unga vuxna som 
vi anordnar på Café Mosaic. Det kan vara 
till Conversation café, Nodvändiga samtal 
eller träff med unga vuxna/studenter då vi 
spelar brädspel, minglar och äter gott till-
sammans. Det är fint att se att Café Mosaic 
blir en alltmer etablerad och uppskattad 
mötesplats.

Till hösten har vi planerat in en samtals-
serie kring psykisk ohälsa bland unga som 
vi kommer kalla ”Vara nere – och komma 
upp”.  Det är ett alltmer tilltagande och 
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alarmerande faktum att den psykiska 
ohälsan bland unga ökar och vi måste göra 
vad vi kan för att hjälpa dem. Vi kommer 
tillsammans med Bilda och samtalsmottag-
ningen Talk2me börja med en kväll kring 
ett nytt material kring detta som Bilda och 
Mind har tagit fram. Inbjudan har gått ut 
till personer som jobbar med ungdomar på 
ett eller annat sätt. Här kommer även min 
kontakt med elevhälsan på Mälardalens 
Universitet att komma väl till pass. Sedan 
fortsätter vi med två kvällar och en konsert 
av Renée Bonér med temat ”Livets sköra 
tråd”. En tanke är att samtalsgrupper ska 
starta upp efter detta.

Vi kommer även till hösten att på caféet 
bjuda in till ”Livsnära Möten” för alla 
oavsett ålder, detta är en cafégudstjänst 
i lite nyare tappning. Då lyssnar vi till en 
föreläsare kring ett angeläget ämne, sam-
talar kring borden, fikar, har något kreativt 
inslag och så avslutar vi med en frivillig 
andakt.

Vi ses på Café Mosaic och låter de goda 
samtalen som berikar livet så mycket fort-
sätta att flöda!
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Ansgars fritids har funnits i våra lokaler i ganska exakt 30 år. Många många 
barn har under årens lopp där fått en meningsfull stund efter skolan. Under se-
nare tid har dock barnantalet minskat och det har blivit allt svårare att få ihop 
ekonomin. I januari 2022 beslutade församlingen att avsluta verksamheten. Så 

har nu skett och den 15 juli stängdes Ansgars fritids. 

Det är såklart en sorg med tanke på de barn som gärna hade fortsatt hos oss men vi är 
tacksamma över den tid de fått vara i vår kyrka. Vi ska heller inte se vårt fritids som ett 

misslyckande utan det har bidragit till mycket positivt under alla dessa 30 år
.  

Vi är också mycket tacksamma över att alla i personalen fått nya tjänster. Annika job-
bar på förskola och Karin på fritids i Skälby och Jenny har börjat på Gäddeholmssko-
lans fritids. Vi önskar dem såklart lycka till och hoppas att de ska trivas bra på sina nya 

arbetsplatser! Innan sommaren avtackades de enligt egna önskemål med en middag. En 
avslutningsaktivitet hölls också för barnen.

Ansgars fina fritids har avslutats

/ Linda Gårdstam & Andreas Löwkvist

Att kalla henne legendar är kanske att 
ta i, men nog har Karin Wolff under 
många år varit den person vi förknip-
pat starkt med Ansgars fritids. 
Nu slutar hon. Fritidshemmet bär sig 
inte och har precis stängts. Men Karin 
släpper inte sin övertygelse om vad 
som är bäst för barn och berättar att 
hon in i det sista hoppades att det 
skulle gå att vända tappet 

Vi ses en förmiddag strax före sommarlo-
vet, medan de få kvarvarande barnen är 
sysselsatta med en film. 

– Vi har gjort vad vi har kunnat för att få 

En fritidsveteran blickar tillbaka
Text & foto: Ann Lystedt

in fler barn på 
fritids genom 
affischering 
och reklam-
broschyrer, 
försök att starta 
fritidsklubb och 
förskola… men vi får inte rekrytera 
aktivt på skolan, berättar Karin. 

– Vi hade intensiva kontakter med 
Pettersbergsskolan, deras personal 
har varit positiv men tyvärr har många 
föräldrar uppfattningen att vi är en plats 
för enbart vita kristna barn...
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En segregering som både hon och områ-
dessamordnaren försökt bemöta. 

– Men det som är positivt med allt detta 
kämpande är att vi som församling och 
ungdomsförening blivit mer engagerade 
i integrationsarbetet som pågår i Pet-
tersberg. Och det tycker jag är toppen! 

Att det skulle bli barn som yrke kände 
Karin tidigt. 

– Jag hade sommarjobb på ett 
fritids i Hökåsen och tyckte 
det var så himla kul! Vi 
var ute mycket, lekte och 
lekte… 

Efter att ha jobbat som 
barnskötare en tid kom hon in 
på fritidspedagogutbildningen i 
Linköping. Blivande maken Tor-
björn fanns där och Karin hann jobba som 
församlingsassistent för skolbarn en tid 
innan samtalet från Västerås kom 1995: 

– Det var Ingrid Axelsson som ringde 
och frågade om jag ville bli 
föreståndare för Ansgars 
fritidshem, som startats tre 
år tidigare. 
– Det kändes som om 
det var sju miljoner 
människor i styrelserum-
met när jag skulle intervju-
as, skrattar hon. 

Men det gick alltså fint. 
– Jag kände frihet under ansvar, jag fick 
förtroendet att ta hand om ett arbete 
utifrån en läroplan, ett regelverk – i en 
välkomnande och trivsam miljö. Och 
lokalerna var ju fantastiska! 

Som föreståndare var Karin Wolff noga 
med att se till de olika personligheterna 
hos personalen: 

– Jag ville att alla skulle få utveckla sina 
egna gåvor, med ansvar för 
aktiviteter som låg nära deras egna 
intressen. 

För sin egen del fördjupade hon sig i 
”Äventyrspedagogik”, en metod att 
uppleva och lära genom berättelser, roll-
spel och utomhusaktiviteter. 

 – Vi har jobbat med många olika teman 
genom våra äventyr: Vara en bra 

kompis, avundsjuka, rättvisor och 
orättvisor på olika plan, allas 

lika värde, fred, mitt och ditt, 
hållbar utveckling, miljön... 
 
Ännu mer natur har det blivit 
genom att Karin även varit 

scoutledare i många år. Hon 
befarar att rekryteringen till 

församlingens barnverksamhet blir 
svårare utan Ansgars fritids.  

– Vi har börjat prata i scoutledargrup-
pen om hur vi ska gå tillväga med rekry-
teringen framöver. Till scouterna har 

det kommit nya barn varje år tack 
vare att de gått på fritids och 

flera deltagare på Sångcompa-
niet är fritidsföräldrar. 
– Vi har sått många goda frön 
som jag hoppas får slå ut i full 
blom. 

Karin har också fått se flera 
fritidsbarn konfirmeras. 

– Det har känts så häftigt! Det som 
också känts fantastiskt är att gamla 
fritidsbarn sökt sig hit som praoelever, 
andra har bara kommit in för att prata 
en stund, frågat om vi kan vara referen-
ser vid jobbsök, visat upp sitt barn… 

Hon gläds också över de tidigare föräldrar-
na som fortfarande hälsar och vill prata en 
stund. 
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– Det har varit så underbart med alla 
möten och att få höra vad tiden på Ans-
gars betytt för dem. 

Men allt eftersom har Karin Wolff fått ta in 
den ekonomiska verkligheten: ett under-
skott på 180 000 kronor 2020 hade växt till 
en prognos på mellan minus 100 000 och 
400 000 i år. Efter flera försök att räta upp 
ekonomin genom personalneddragningar 
och en satsning på nyrekrytering av barn, 
som inte gav önskat resultat, tog försam-
lingsmötet i januari beslutet att stänga 
Ansgars fritids. Tidigare försök att stärka 
verksamheten med en fritidsklubb och en 
öppen förskola stupade på kommunala 
regler. 

Men arbetslös kommer hon inte att bli – 
snart 60 år fyllda har Karin erbjudits och 
tackat ja till ett nytt jobb, vid Skälbysko-
lans fritids. Ett inte så vågat tips är väl att 
Äventyrspedagogiken snart lanseras där… 

 
Under senare år har barnskötaren Jenny 
Hellström Carlsson tagit över arbetsledar-
rollen för fritidshemmet, och Karin Wolff 
har kunnat fokusera på det pedagogiska. 
När Ansgars fritids stängde försvann 
även Jenny, som under några år delat sin 
tid mellan församlingsexpeditionen och 
föreståndarskapet på fritids. Liksom Karin 
hoppades hon in i det längsta på att ekono-
min skulle ta fart. 

– Visst har vi fått varningssignaler om 
att vi behövde få in fler barn, men hopp-
ades ju in i det längsta att det skulle 
lösa sig – och hade också sagt upp en i 
personalen för att minska underskottet. 
Så beslutet blev tufft. 
 

Även Jenny går vidare till ett nytt jobb i 
höst, vid Geddeholms fritidshem. 

– Det känns jättebra, såklart, men jag 
har kluvna känslor. Jag kommer att 
sakna alla fantastiska människor jag 
har stött på i församlingen! Jag har ju 
jobbat här i 25 år …och Ansgars är alltid 
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Sedan mitten av augusti är Pernilla Näsfors Östmar 
anställd hos oss som koordinator på 50% till slutet 
av december. Pernilla drivs av att utveckla ett 
hållbart samhälle och som en del i detta arbeta 
i vår församling. Hon kommer säkert förändra 
en del arbetssätt och jobba med att förenkla och 
digitalisera administrativa uppgifter. Hon är upp-
vuxen i Equmeniakyrkan i Ludvika och känner väl till 
våra sammanhang, men bor nu i Enköping. 

Vi hälsar Pernilla varmt välkommen till oss och hoppas att hon ska trivas!  

Av de övriga rekryteringar som pågår har vi ännu inte hittat rätt person till rätt plats så 
sökandet pågår alltjämt. Tipsa gärna människor i din omgivning om att kontakta oss när 
det gäller tjänsten som ungdomsledare och ungdomspastor/diakon!

Nytt om medarbetare 
Text: Linda Gårdstam
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Bussen rullar ut från kyrkans parke-
ring och åker nu mot Sjöviks folkhög-
skola. 14 ungdomar med anknytning 
till Ansgarskyrkan tillsammans med 
ungdomar från Stockholm fyller bus-
sen med samtal och skratt. Väl fram-
me är det mycket kramar, spring och 
höga förväntningar.

Sjöviks kristendomskola anordnas varje 
sommar av Sjöviks folkhögskola och Equ-
menia. Årets tema på lägret var ”Alla är lika 
mycket värda”. På olika samlingar speglas 
temat i undervisning, lekar, predikan och 
sång. De äldsta eleverna på kristendoms-
skolan fick även titta på SVTs dokumentär 
”Gud som haver barnen kär” som handlar 
om barn som farit illa i religiösa miljöer, 
(ett bra serietips för övrigt). Att alla är lika 
mycket värda är något som ungdomarna 
ser som en självklarhet och kärleken och 

Sjöviks kristendomsskola
Text: Linnéa Hjelmstedt

gemenskapen eleverna emellan lyser ige-
nom allt dem gör. 

På årets kristendomsskola deltog ca 80 
ungdomar i åldrarna 13-19 år. Kristen-
domsskolan är uppdelad i fyra olika års-
kurser där varje årskurs fokuserar på olika 
saker. Som förstaårselev handlar undervis-
ningen om grunderna i kristen tro och hur 
det är att leva som kristen. Andra året är 
fokuset Nya Testamentet, tredje året Gam-
la Testamentet och fjärde året är fokuset 
lärjungaskap. Eleverna får även prova på 
friluftsteknik, paddling, ledarskap, musik 
och drama.  

Sista dagen på lägret fick vi alla delta vid 
en dopgudstjänst där 8 ungdomar valt att 
döpa sig. Vid gudstjänstens start började 
det att ösregna och vi fick flytta in allt 
inomhus. Tillsammans tågade vi sedan 
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På scoutlägret jamboree fanns många roliga aktiviteter. På förmiddagar- na 
fick 
vi besöka olika platser och göra roliga uppgifter. På eftermiddagarna hade 
vi fritid. Det var väldigt kul att hänga i utmanarhubben på kvällarna. En dag åkte vi in på 
spårning i Kristianstad. Det var väldigt kul att få se staden och prata med människor. På 
invigningen och avslutningen fick vi besök av flera duktiga artister och fick höra ett tal av 

JAMBOREE
Text: Anna Stenberg

Vi behöver er! 
Verksamheten växer och fler och fler barn och ungdomar vill vara del av vår gemenskap i 
Equmenia. Men tyvärr sätter ledarantalet stopp för hur många barn och ungdomar vi får 
ta in och orken tryter hos dem som kämpar på. Vi behöver dig!  

En gång i månaden, städhjälp, handlingshjälp, planering, heltidsledare- allt är värdefullt!

ner till sjön Bäsingen och stranden fylldes 
av elever på kristendomsskolan och deras 
familjer. När dopkandidaterna tog första 
stegen ut i vattnet regnade det fortfarande, 
men så fort det var dags för dopceremonin 
slutade det regna och det blev en jättefin 
stund. Från Ansgarsförsamlingen var det 
en ungdom som döpte sig, Ellen Brunne-
gård, och en som genomförde dopbekräf-
telse, Edvin Gwitén.  

Att få se ungdomarna utmana och växa i 
sin tro är något jag aldrig kan få nog av. 
Sjöviks kristendomsskola erbjuder en 
bra arena där ungdomarna får samtala 
med andra jämnåriga, får lyssna till bra 
undervisning och får leva i sin tro. Det var 
två intensiva veckor, men två av de bästa 
veckorna på sommaren också!
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Liksom förra sommaren bjöds det på Seniorfika på Café Björnen i juli. Hettan avskräckte 
inte pigga pensionärer. Gemenskapen lockade och uppslutningen var god. Ett stort tack 
till Inger och hennes personal för trevligt bemötande och till sommarpastor och försam-
lingens anställda för de andakter som avslutade samlingarna. Upplägget fungerade bra 
och vi hoppas på en ny satsning nästa sommar. 

Höstens verksamhet startar onsdag 14 september kl 14. Vi får då ”Ord och toner om Tro, 
Hopp och Kärlek” med kyrkomusiker Eva Brindbergs Granath.  

Ur övriga programmet kan vi saxa ”Inte bara kvinnors angelägenhet” med information 
från Bröstcancerföreningen, ”Den kristne och klimatfrågan” med pastorn och debattören 
Micael Grenholm samt ”Folktro och folkmedicin i Västmanland” med museipedagog 
Anna Bratås.  

Höstens resa går till Kungsör med besök i Torpa kyrka, kung Karls Kyrka och ”Miniature 
Kingdom”, en modelljärnväg, inspirerad av Sveriges landskap. 

Välkomna till höstens samlingar! För mer information – hämta ett program vid Ansgars- 
kyrkans informationsdisk eller se annonseringen på www.ansgars.se.  

Är du ännu inte medlem i RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap)? Kom gärna och 
dela gemenskapen och lyssna till det du är intresserad av. Hoppas vi ses! 

Vänliga hälsningar, 
Sven-Olof Vestergren, ordf (076-799 59 23) 

En hälsning från seniorernas sommarliv

Foto: Emelie Linder Öberg

Micael Grenholm, författare och 
debattör.
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TACK för en trevlig termin efter två 
års corona och en termins krig i vår 
närhet… Vi hoppas på nya chanser att 
träffas i höst, efter loppmarknaden 
26-27 augusti. 

Några programtips hos Måndagsträffen: 
12 sep – Terminsstart. 
10 okt – Författarbesök av Marianne 
Cedervall 
31 okt – ”Tankar kring alla helgon” med 
pastor Ulf Schöier 
21 nov – ”Veterinäryrket bredare än man 
tror”, med Sara Pettersson. 

Välkomna! 
Barbro Bergström m.fl.

Måndagsträffen 
möts på nytt
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I kursen ”Konsten att leva” har vi 
goda och livsnära samtal om viktiga 
mänskliga frågor – som relationer, 
meningen med livet, att ta hand om 
sin kropp, att skapa utrymme för 
reflektion, att vilja förändra livet, att 
hantera kriser och förluster och flera 
andra lika intressanta ämnesområ-
den. Det alla deltagare vittnar om 
är att samtalet med andra i grupp 
ger en dimension som de inte hittat i 
något annat sammanhang. 

I höstas och under våren har vi genomfört 
Konsten att leva. Man kan gå kursen bara 
en av terminerna eller båda, så deltagar-
na byttes delvis ut till vårterminen. Tre 
deltagare, som tidigare tvingats avbryta i 
samband med pandemin, tillkom på våren. 
Att komma tillbaka efter så lång tid tycker 
jag visar att deltagarna upplever att kursen 
är mycket angelägen. Kursdeltagarna 
uttryckte också vid avslutningen i våras 
att de vill ha information om vilka olika 
möjligheter Ansgarskyrkan erbjuder för 
att kunna delta i liknande aktiviteter till 
hösten.  
 
Samtalen sker med respekt för varandras 
olika erfarenheter och olika personlighe-
ter, och att det som sägs stannar i rummet. 

Konsten att leva – lever vidare 
Text: Solveig Landquist

Våra samlingar avslutas med tid för egen 
reflektion och sinnesrobönen i kyrkorum-
met, vilket också uppskattas mycket. 

Vi är två samtalsledare i en samtalsgrupp 
vilket gör att vi stöttar varandra, och det 
blir inte heller så sårbart. Att få vara en av 
samtalsledarna upplever jag själv mycket 
positivt. Det ger näring till eftertanke och 
handling också i mitt eget liv. 
 
Till hösten startar vi igen. Kursen går var-
annan onsdagskväll, fem gånger på hösten 
och sex på våren. Vi hoppas det blir så 
många som vill gå att vi kan dela upp oss i 
två grupper under gruppsamtalet.  
Du är varmt välkommen att delta eller vara 
med som samtalsledare. Information kom-
mer att finnas på hemsidan. Om du lockas 
av att vara samtalsledare hör gärna av dig 
till mig eller Johan Winbo. 
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I början av våren reste Gunilla och Veasna Bun till Thailand 
för en period av arbete bland karenerna i den norra delen 
av landet. Den första tiden har de ägnat åt språkstudier, 
som ju är en förutsättning för fortsatta insatser. En annan 
viktig sak i början är att lära känna de övriga ledarna och 
församlingarna. Just nu har de semester, men Gunilla har 
ändå skickat ett bönebrev som ni kan läsa här. 

Gunilla och Veasna är en del av Ansgarsförsamlingens internationella engagemang och 
en del av insamlingarna till det internationella går till deras arbete. Vi kommer att regel-
bundet rapportera därifrån genom Gunilla. 

Barbro Berglund, internationella rådet 

Hej vänner! 
Här kommer ett kort hälsning ifrån oss härifrån Phnom Penh, Kambodja. 
För en vecka sen kom vår dotter Naomi till oss och vi har haft en fin vecka 

tillsammans i Chiang Mai. Igår kom vi hit till Phnom Penh för att tillbringa tre 
veckor tillsammans med familj och vänner här. 

Som vi skrev i senaste bönebrevet har Veasnas mamma under en längre tid inte 
mått bra och hon har blivit sämre de senaste veckorna. Igår träffade vi henne 
när vi kom och hon var lite piggare än tidigare. Tidigt idag på morgonen kom 
hans syster och sa att deras mamma somnat in och är nu hemma hos Herren.  
Begravningar i Kambodja går fort så nu under eftermiddagen kommer de att 
ha en begravningsgudstjänst och imorgon bitti kör de henne till hennes hemby 
där hon kommer att kremeras. Släktingar, vänner och grannar kommer för att 

visa sin respekt och de bjuds på mat.  

Be för Veasna och hans syskon i sorgen över deras mamma. Be särskilt för hans 
syster Sivatha som haft det som sin livsuppgift de senaste åren att ta hand om 

deras mamma dygnet runt och kommer att uppleva ett enormt tomrum. 

Tack för era förböner! 
 Gunilla & Veasna Bun

Hälsning från Thailand 



20

När jag reflekterar över Ansgarsförsam-
lingen ser jag att vi befinner oss i en 
förändringsfas. Pandemin har skingrat 
oss. När coronatiden kom, såg jag att det 
är de äldre som kommer att hålla ihop 
församlingen. Det fanns olika skeenden 
som skingrade och allt berodde inte på risk 
för smitta. Men det gäller att hitta tillbaka. 
De mest engagerade har haft lättast för 
komma igen. Engagemang är den kärle-
kens kraft som Gud ger. Vi vet inte i förväg 
hur det blir, men vi vet att åldern tar ut sin 
rätt. Vilka är de yngre man frågar efter? Jag 
kan inte bli ung igen, ingen kan det. Jag 
kan bara vara den jag är och använda de 
gåvor som mitt förstånd och Anden manar 
mig till. Anden som tröstar, lär, förnyar 
och varnar. Vi har olika gåvor och olika 
uppgifter att förvalta. Att vara ung har sin 
tid, att vara barnfamilj har sin tid och att 
åldras har sin. 

I en period av livet sydde jag mycket kläder 
både till mig själv och barnen när de var 
små. Jag la ut mönstret, klippte ut tygdelar 
och sydde plagg vi kunde leva med. På 
samma sätt fick jag bilden av hur Jesus gav 
oss sitt ”mönster” för livet, den Gyllene 
regeln: ”Allt vad ni vill att människorna ska 
göra för er, det ska ni också göra för dem.” 
(Matt:7:12) 
 
Församlingen är Kristi kropp och vi är dess 
lemmar, tillsammans. Jesus är huvudet. 
Det kan inte vi ändra   på, och ingen kan 
förändra andra, man kan bara förändra sig 
själv. Om våra fötter inte bär oss kommer 
vi ingen vart. Om våra händer inte hjälper 
andra, så blir man hjälplös. Om vi inte 

Tankar kring en förändringsfas 
Text: Charlotte Sjöberg 

delar gemenskap 
så blir man tom 
och likgiltig inom-
bords. Likgiltighet 
är motsats 
till kärlek så alla vinner på 
att den medmänskliga kärleken delas och 
sprids.  

Många nya människor söker sig till Ans-
garskyrkan vid olika tillfällen och andra 
har blivit äldreäldre eller kämpar med 
sjukdom och det är förståeligt att man inte 
orkar vara med på samma sätt längre. Men 
ändå behövs gemenskap i alla åldrar, både 
i kyrkan, på arbetsplatsen och i hemmet.  

”Gud, ge mig ro att 
acceptera det jag inte 
kan förändra, mod att 
förändra det jag kan  
och förstånd att inse 

skillnaden.”
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Vår församling är med i det ekumeniska och nationella nätverket Grön Kyrka. 
Sedan i våras är vi en grupp på åtta-tio personer som också kallar oss Grön 
Kyrka, som träffas i Ansgarskyrkan. Vi vill lära oss mer om hållbar utveckling, 
omställning på grund av klimatförändringen, tillit till skapelsen och Skapa-
ren. Vad kan vi, du och jag, göra i vardagen? Vad kan vi göra som kyrka och 
församling?  

Höstens första samling är torsdag 8 sept. kl. 18.30 i Dialogen 
(stora samtalsrummet). Denna kväll ägnar vi oss åt att 
planera för höstens aktiviteter. Du som är intresserad av att 
samtala om miljö, klimat och hållbar utveckling samt delta i en 
del praktiska arrangemang är varmt välkommen. 
Inga förkunskaper krävs, vi lär tillsammans!  

Om du har frågor kan du maila oss! 

Ann Lystedt ann.lystedt@telia.com  
Gunnel Schöier g_schoier@hotmail.com

Vi vill bli ännu grönare  

Boktips!

Tidigare MP-språkröret Isabella Lövin 
besökte i slutet av augusti ett fullsatt Café 
Mosaic med sin nya bok Oceankänslan. 
Texten är en kraftfull exposé över hoten 
mot ”världens miljö och jordens fattiga”, 
som Västeråsprästen Per Larsson uttrycker 
det i sin recension i VLT 22 augusti.

Foto: Victor Gårdsäter
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PROGRAM SEPTEMBER - OKTOBER 2022

SEPTEMBER
LÖRDAG 3 SEPTEMBER
10.00 Pilgrimsvandring
Samling utanför Domkyrkan. 
Ta med lunch och kaffe.

SÖNDAG 4 SEPTEMBER
11.00 Upptaktsgudstjänst 
Att hitta sin plats: Kom!
Johan Winbo predikar.
Andreas Löwkvist leder.
Sång av Happy voices. 
Nya medlemmar välkomnas.
Äventyret för barnen börjar:
Hur började det egentligen?
Kyrkfika.
17.00 Träff för unga vuxna 
på Café Mosaic

MÅNDAG 5 SEPTEMBER
17.00 Vox kids, terminsstart.
Barnkör under ledning av 
Ingela Johnsdotter Omnell.
19.00 Happy Voices, 
terminsstart
Kör för tonåringar och 
tweenies

TISDAG 6 SEPTEMBER
10.00 Språkcafé
13.30 Stickcafé

ONSDAG 7 SEPTEMBER
16.00 Alpha på Café 
Mosaic

TORSDAG 8 SEPTEMBER
17.30 Vox Ansgars, 
terminsstart
Kör för dig som vill sjunga i 
stämmor. Under ledning av 
Ingela Johnsdotter Omnell.

FREDAG 9 SEPTEMBER
19.00 Tonår, termninsstart

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst
Att hitta sin plats: Duger jag?
Rune W Dahlén predikar.
Per Söderbäck leder.
Sång av Cantabile. 
Nattvard.
18.00 Ekumenisk bön
Deltagare från många kyrkor 
ber under hösten och våren i 
Ansgarskyrkan

MÅNDAG 12 SEPTEMBER
19.00 Måndagsträffen
Höstpremiär tillsammans med 
Gunilla Adamsson och Pernilla 
Olsson.

TISDAG 13 SEPTEMBER
18.00 Conversation café
För studenter och unga vuxna 
på Café Mosaic

ONSDAG 14 SEPTEMBER
14.00 Uppstart RPG
Ord och toner om Tro, Hopp 
och Kärlek tillsammans med 
Eva Brindbergs Granath
18.30 Terminsstart för hös-
tens kurser
Alpha och Konsten att leva.
Läs mer på ansgars.se

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst
Att hitta sin plats: Hur hittar jag 
min plats i praktiken?
Andreas Löwkvist predikar.
Björn Roman Odelberg leder.
Musikkåren spelar. 
Nattvard.
Äventyret för barnen: Varför 
byggde Noa en så stor båt?
ca 12.45 Församlingsmöte
18.00 Livsnära möten
Micke Gunnardo om nära 
relationer på Café Mosaic.

MÅNDAG 19 SEPTEMBER
19.00 Måndagsträffen
Arbete för Kongo

TISDAG 20 SEPTEMBER
10.30 Sångcompaniet 
FEELGOOD, terminsstart
13.30 Stickcafé
18.30 Sångcompaniet, 
terminsstart
Den stora Alla-kan-sjunga-
kören.

ONSDAG 21 SEPTEMBER
14.00 RPG
Meningen med livet i sången 
och musiken. Pia Östberg och 
Ingela Johnsdotter Omnell 
gästar.

TORSDAG 22 SEPTEMBER
18.00 Samtalskväll kring 
psykisk hälsa
Vara nere - komma upp på Café 
Mosaic

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst
Att hitta sin plats utifrån för-
utsättningarna. Livet blir inte 
alltid som vi tänkt oss.
Gunilla Adamsson, 
Marie Lindholm och Barbro 
Berglund.
Sång och musik av Helena 
Lundin.
18.00 Cafégudstjänst
För ungdomar och unga vuxna 
på Café Mosaic.

MÅNDAG 26 SEPTEMBER
19.00 Måndagsträffen
Frössvi missionshus på Vallby 
Friluftsmuséum i fokus. 
Linnea Isacsson m.fl.
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ONSDAG 28 SEPTEMBER
14.00 RPG
75 år i folkbildningens tjänst. 
Magnus Stenberg från studie-
förbundet Bilda och författare 
till boken ”Rum för möten”.

TORSDAG 29 SEPTEMBER
19.00 Nodvändiga samtal 
på Café Mosaic
Kristen på egen hand
Marie Lindholm och Johan 
Winbo.

OKTOBER
LÖRDAG 1 OKTOBER
18.00 Sjukhuskyrkans 
höstkonsert

SÖNDAG 2 OKTOBER
11.00 Gudstjänst
Att hitta sin plats i relation med 
andra
Andreas Löwkvist predikar.
Cantabile sjunger.
Äventyret för barnen: Vem vill 
vi imponera på?
17.00 Träff för unga vuxna 
på Café Mosaic

MÅNDAG 3 OKTOBER
Måndagsträffen + RPG
Höstutfärd till Kungsör.
Anmälan.

TISDAG 4 OKTOBER
13.30 Stickcafé

TORSDAG 6 OKTOBER
18.00 Samtalskväll kring 
psykisk hälsa
Vara nere - komma upp på Café 
Mosaic

LÖRDAG 8 OKTOBER
19.00 Konsert
Livets sköra tråd
Renée Bonér på Café Mosaic.

SÖNDAG 9 OKTOBER
11.00 Gudstjänst med 
scouter
Vox kids m.fl.
Äventyret med på gudstjänsten
18.00 Ekumenisk bön

MÅNDAG 10 OKTOBER
19.00 Måndagsträffen
Om lusten att skriva. Förfat-
taren Marianne Cedervall 
kommer på besök.

TISDAG 11 OKTOBER
18.00 Conversation café
För studenter och unga vuxna 
på Café Mosaic.

ONSDAG 12 OKTOBER
14.00 RPG
Inte bara kvinnors angelägen-
het. Bröstcancerföreningen 
informerar.

SÖNDAG 16 OKTOBER
11.00 Gudstjänst
Tillsammans med ungdomar 
och ledare från Sjöviks kristen-
domsskola som har återträff i 
Ansgarskyrkan.
Nattvard.
Äventyret med på gudstjänsten
18.00 Livsnära möten
Fredrik Lignell. Nära samtal 
om Väntan, Längtan och Tåla-
mod på Café Mosaic.
18.00 Musik inför veckan
Richard McGovern - orgel/
piano
Mattias Schöier - tvärflöjt

MÅNDAG 17 OKTOBER
19.00 Måndagsträffen
Arbete för Kongo

TISDAG 18 OKTOBER
13.30 Stickcafé

ONSDAG 19 OKTOBER
13.00 RPG (OBS tiden!)
Kl. 13.00 årsmöte
Den kristna klimatfrågan med 
Micael Grenholm, pastor och 
debattör.

SÖNDAG 23 OKTOBER
11.00 Gudstjänst
Trons kraft
Johan Winbo predikar. 
Cecilia Strandroth leder.
Sång av Vox Ansgars under 
ledning av Ingela Johnsdotter 
Omnell.

MÅNDAG 24 OKTOBER
19.00 Måndagsträffen
Min hobby med trä, metall, tyg 
och garn.

ONSDAG 26 OKTOBER
14.00 RPG
Gud  i naturen. 
Reflektioner och sånger om en 
skaparhand. Leon Lindberg.
 

TORSDAG 27 OKTOBER
18.00 Samtalskväll kring 
psykisk hälsa
Vara nere - komma upp på Café 
Mosaic

LÖRDAG 29 OKTOBER
16.00 Sånger för livet.
Körkonsert till förmån för 
Läkarmissionen. 
Solist: Gladys del Pilar.
Inträde.

SÖNDAG 30 OKTOBER
11.00 Gudstjänst
Att leva tillsammans
Christian Thorborg predikar.
Monica Thorborg leder.
Sång av Aaseome gospel under 
ledning av Karin E Aase.
Äventyret för barnen: Deckare, 
kärleksbrev, bruksanvisning 
eller vadå?
17.00 Cafégudstjänst
För ungdomar och unga vuxna 
på Café Mosaic.
18.00 Musikkårens 
höstkonsert

MÅNDAG 31 OKTOBER
19.00 Måndagsträffen
Tankar kring alla helgon med 
pastor Ulf Schöier.
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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 09.30-12.00

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

NÄRA MÄNNISKORNÄRA GUD
Ansgarskyrkan

Eftersom att både Ann Lystedt 
kliver av uppdraget som redak-
tör för Källan och Lovisa Forsberg 
slutar sin tjänst som kommunika-
tör (stort tack till er båda!) är det 
oklart hur det blir med framtida 
nummer av den här tidningen. 
Tills det eventuellt dyker upp 
andra som vill ansvara för 
innehåll och formgivning av 
Källan är det möjligt att det bara 
kommer ett enklare programblad 
och att vi får använda hemsida 
och mail för övrigt innehåll.

NÄSTA KÄLLAN


