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Det är inte svårt att se mörkt på till-
varon. I alla fall kan jag uppleva det 
så. Människor dör. I skrivande stund 
har inte vintern släppt sitt grepp, och 
det är bokstavligen mörkt ute stor del 
av dygnet. Kyrkan och de goda kraf-
terna kan kännas svaga i ett samhälle 
där konsumtion och individualism är 
de rådande värdena. Det är så svårt 
att hinna allt man vill. Saker och ting 
slits ut och det gör också vi och våra 
kroppar.

Det skulle vara skönt om man kun-
de kontrollera tillvaron på ett bättre 
sätt. Det är inte bara jag som tycker 
så. Det har varit det mänskliga projek-
tet, åtminstone i västvärlden, i några 
hundra år nu. Vi vill ha mer och mer 
kontroll över tillvaron. Vi vill ha mer 
och mer kunskap, vi vill effektivisera, 
vi vill behärska tillvaron. Det gäller 
både på ett gemensamt plan och in-
dividuellt. Själv har jag en klocka som 
kan ha koll på att jag sover bra och rör 
mig tillräckligt.

Och ändå är det som att tillvaron är 
undflyende. Vi kan inte styra över vår 

sömn och vi blir sjuka hur mycket vi 
än anstränger oss. Vi kan inte fånga in 
och kontrollera tillvaron.

När dessa tankar kan kännas tunga 
får jag vägledning av sociologen Hart-
mut Rosa. Han beskriver vår strävan 
efter kontroll på ett liknande sätt som 
jag nyss har gjort. Han lyfter däremot 
också fram vikten av att vi inte kan 

förfoga över tillvaron. Det är genom 
det vi inte har kontroll över som vi 
verkligen kan bli berörda. Han använ-
der begreppet resonans som innebär 
att ett möte sker med världen runt-
omkring oss då vi upplever att det el-
ler den vi möter talar till oss och att vi 
svarar upp på det tilltalet. 

Allt glider oss ur händerna...
och det är så det ska vara!

Det är genom det vi inte 
har kontroll över som vi 
verkligen kan bli berörda.
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Det kan inte ske om vi 
fullt kan kontrollera det vi 
möter, då kan inget verk-
ligt möte ske. Exempel 
som Rosa nämner är för-
undran över snön som fal-
ler, den går inte att kont-
rollera, eller glädjen att se 
en fotbollsmatch om man 
gillar fotboll, det skulle 
inte ge så mycket om man 
kunde kontrollera hur det 
skulle gå. 

En tillvaro som vi helt 
skulle kunna kontrollera 
skulle vara död. Vi behöver 
acceptera att vi inte kan 
styra över allt och försöka 
förstå att det är grunden 
för verkligt liv. En ytterli-
gare tröst i detta tänkande 
är förstås tron på en evig 
Gud som säger: ”Nu gör 

jag något nytt. Det spirar 
redan, märker ni det inte? 
Jag gör en väg genom ök-
nen, stigar i ödemarken.”  
( Jesaja 43:19)

Välkommen till en vår 
tillsammans med Ans-
gars- församlingen. Här 
kan vi vandra tillsammans 
med denna okontroller-
bare Gud. Snart går vi in i 
fastan. Välkommen till vår 
gudstjänstserie som tar 
upp frågor om det svåra 
i livet men också att det 
kan innebära verkligt liv 
att omfamna dessa frågor, 
att leva och inte bara över-
leva. Förstås väntar oss 
också en påsk som ger oss 
hoppet om livet ändå seg-
rar över döden till slut. 

Andreas Löwkvist
Pastor & Föreståndare
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Förbön för alla medlemmar

Vi lever i en orolig tid sedan några år 
tillbaka och jag har funderat på behovet 
av bön och förbön. Jag tror att i dessa 
tider är förbön något vi alla har behov 
av.  Därför kommer vi detta år att be en 
bön för alla medlemmar. Jag kommer att 
hålla en kort bönesamling på 5 minuter 
varje tisdag klockan 12 vid förbönshör-
nan i kyrksalen. Vi ber för cirka 12 per-
soner varje gång där vi nämner var och 
ens namn. För enkelhetens skull tar vi 
krets för krets. Så känner du som jag att 
du vill få en rutin att be för församlingen 
och vår omvärld välkommen någon tis-
dag till kyrkan.

”Herre, lyssna till min bön, hör mig 
när jag ber. I nödens stund ropar jag 
till dig, och du svarar mig.”

Ps 86:6-7

Johan Winbo
Pastor



5

Leva eller överleva

Under fastan kommer vi påbörja en 
gudstjänstserie i åtta delar som in-
spireras av Robert Erikssons bok 
”Leva eller överleva”. Den första 
gudstjänsten är den 19 februari 
och serien avslutas den 9 april, på 
påskdagen. Vi kommer erbjuda stu-
diegrupper till boken för den som 
vill. Det går att vara med digitalt 
eller fysiskt. Boken finns att köpa i 
kyrkan. Den finns också som ljud-
bok. Anmäl dig senast 19 februari 
om du vill vara med i en grupp till  
kontakt@ansgars.se.

19 feb Leva eller överleva

26 feb Sorg

5 mars Öknen

12 mars Årstider

26 mars Årstider del 2

2 april Slöseri

7 april Överlämna

9 april Trädgårsmästaren

Gudstjänstserien
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Från årsskiftet har vi två perso-
ner anställda av församlingen 

på vår expedition som jobbar med 
kommunikation, koordinering och 
administration, Tim Palmqvist och 
Pernilla Näsfors Östmar som är an-
ställda 50% var. Tim har ett större fo-
kus på kommunikation och Pernilla 
ett större fokus på koordination, 
men bägge hjälps också åt i dessa 
olika uppdrag. Någon av dessa finns 
oftast på församlingens expedition 
vardagar mellan 9 och 14.30. Offici-
ellt har vi däremot expeditionstider 
9-12 onsdag-fredag. Då är det  allra 
säkrast att nå expeditionen.

Tim och Pernilla till Ansgars-
församlingens tjänst
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MORGONLUFT!   
Per-Erik Hallin till vår kyrka

Vi anar morgonluft 
tillsammans med pia-
nisten och sångaren 
Per- Erik Hallin i 
mars!

Med stor gläd-
je kan musikrådet 
meddela att vi lyckats 
engagera den välkände 
gospelpianisten och sångaren. 
Vi är många som vuxit upp, impone-
rats av hans smittande svängiga spelstil 
och kanske även hans imiterande av... 
Kalle Anka! Han har även kompat Elvis 
Presley under två år. Inte illa!

”Ja då får vi sjunga med i vår kör.” 
Så klingar en av raderna i Morgonluft! 
Lördagen  den 18 mars kl 18.00 får 
våra körer Cantabile och Vox Ansgars 
glädjen att sjunga bland annat den-

na sång tillsammans med 
Per-Erik, men även ni i 

bänkarna kommer nog 
ryckas med! Jag tror att 
sångglädje och taktfast 
handklapp blir en na-

turlig respons från er i 
publiken denna kväll. 

Dansaren Anette Sundell- 
Liljedahl har tidigare samarbetat 

med Per-Erik med att gestalta hans 
musik. Så blir det glädjande nog ock-
så denna gång. Anette brukar finnas 
med ibland i våra gudstjänster för att 
förstärka budskapet, vilket hon gör så 
levande och vackert. 

Biljetter säljs vid entrén från kl 
17.00. Välkomna till en svängig kväll 
med Per-Erik och två av våra körer!

Ingela Johnsdotter Omnell
Körledare & musiker
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FEBRUARI
ONSDAG 1 FEBRUARI
14.00 RPG
”Ordens magi” Gudrun 
Dalid kåserar om 
författarskap.
18.00 Volontärsfest
En kväll där vi firar och 
tackar alla fantastiska 
volontärer. Anmälan senast 
26/1 på ansgars.se.

TORSDAG 2 FEBRUARI
17.30 Vox Ansgars 
Terminsstart. Kör för dig 
som vill sjunga i stämmor.
17.30 Alpha
Terminsstart på Café 
Mosaic. Mer info på 
ansgars.se.

SÖNDAG 5 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst med 
nattvard 
Kyndelsmässodagen. 
Andreas Löwkvist predikar. 
Lovsångsbandet, Herman 
Gill och Fridha Söderqvist 
spelar och sjunger.
Äventyret för barnen.
12.45 Årsmötestorg 
Samtal vid olika stationer 
inför nästa veckas årsmöte.
17.00 Brädspel för unga 
vuxna på Café Mosaic
18.00 Ekumenisk bön

 

 

MÅNDAG 6 FEBRUARI
19.00 Måndagsträffen
Lek och allvar med våra 
anställda. Servering.

TISDAG 7 FEBRUARI
18.00 Conversation Café 
för studenter på  
Café Mosaic

ONSDAG 8 FEBRUARI 
14.00 Café RPG
Vi delar gemenskapen vid 
kaffebordet.
18.00 Konsten att leva
Terminsstart. Mer info och 
anmälan på ansgars.se.

FREDAG 10 FEBRUARI
16.30 Konfa-start
Konfirmationsundervisning 
för de som går årskurs 
7 eller 8 och för de som 
missat att gå tidigare.

SÖNDAG 12 FEBRUARI 
14.00 Årsmöte
Församlingens årsmöte där 
vi ser tillbaka på 2022 och 
ser framåt på 2023.
18.00 Gudstjänst med 
årshögtid (OBS tiden!)
Johan Winbo predikar. 
Helena Lundin leder. 
Cantabile och Ingela 
Johnsdotter Omnell sjunger 
och spelar.

Varje vecka
Måndagar
19.00 Måndagsträffen

Tisdagar
10.00 Språkcafé
10.30 Sångcompaniet   
Feelgood
13.30 Stickcafé (jämna v.)
18.30 Sångcompaniet

Onsdagar
14.00 RPG

Fredagar
19.00 Tonår

Söndagar
11.00 Gudstjänst

Feb-Apr 2023PROGRAM
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MÅNDAG 13 FEBRUARI
19.00 Måndagsträffen
Måndagsfika med 
gemenskap. 

TISDAG 14 FEBRUARI
10.30 Sångcompaniet 
Feelgood, terminsstart
18.30 Sångcompaniet, 
terminsstart
Sångglädje med den stora 
Alla-kan-sjunga-kören.

ONSDAG 15 FEBRUARI
13.00 RPG: Årsmöte 
& Läkarmissionens 
konsert 
Årsmöte för RPG 
13.00, servering 14.00 
och konsert ca 14.30. 
Ingamay Hörnberg, 
Hasse Hallström och 
Lennart Sjöholm bjuder 
in till en musikalisk 
upplevelse. Insamling till 
Läkarmissionen. 
18.00 Betelkväll, mat 
och gemenskap
Vi tar med kvällsmaten till 
Betel Barkarö, umgås och 
delar livet.

TORSDAG 16 FEBRUARI
19.00 Barnens plats i 
församlingen  
Församlingsforum med 
samtal om Ansgars-
församlingen nu och sen. 
Vi samtalar om vad vi kan 
göra för att barn, unga och 
deras familjer ska känna 
sig hemma. 

SÖNDAG 19 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst 
Fastslagssöndagen: Leva 
eller överleva. Andreas 
Löwkvist predikar. Per 
Söderbäck leder. Vox 
kids, Happy Voices 
och Ingela Johnsdotter 
Omnell sjunger och spelar. 
Äventyret för barnen.
18.00 Musik inför 
veckan 
Mariakören
18.00 Livsnära möten 
med Fredrik Lignell på 
Café Mosaic
Pastor och författare 
Fredrik Lignell talar 
utifrån sin nya bok om 
väntan, längtan och 
tålamod.

MÅNDAG 20 FEBRUARI 
19.00 Måndagsträffen
Vi arbetar för Kongo.  

ONSDAG 22 FEBRUARI
14.00 Café RPG

SÖNDAG 26 FEBRUARI
11.00 Gudstjänst
Leva eller överleva: Sorg. 
Marie Lindholm predikar. 
Barbro Berglund leder. 
Anita Öhrman Eriksson 
spelar. Anette Hallqvist 
sjunger. 
 
 
 
 
 
 

MÅNDAG 27 FEBRUARI
19.00 Måndagsträffen
Min väg genom 
arbetslivet. Gäst: Lars 
Lithammer. Servering.

MARS
ONSDAG 1 MARS
14.00 RPG
Kriget i Ukraina - början 
till slutet på Putins regim.

FREDAG 3 MARS
18.00 Världsböndagen 
Ekumenisk samling 
i Tomaskyrkan på 
Cedergatan 1. Tema: Jag 
har hört om er tro.  

SÖNDAG 5 MARS
11.00 Gudstjänst med 
nattvard
Leva eller överleva: 
Öknen. Johan Winbo 
predikar. Bengt Sandqvist 
leder. Mats Hedfors, Per 
Söderbäck och Fridha 
Söderqvist spelar och 
sjunger. Äventyret för 
barnen.
17.00 Brädspel för unga 
vuxna på Café Mosaic

MÅNDAG 6 MARS 
19.00 Måndagsträffen
Måndagsfika med 
gemenskap. 

Feb-Apr 2023
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TISDAG 7 MARS
18.00 Conversation 
Café för studenter på  
Café Mosaic
18.30 Samtalskväll 
för närområdet i 
Equmeniakyrkan på 
Café Mosaic
Om att vara en kyrka i sin 
tid. 

ONSDAG 8 MARS 
14.00 Café RPG

SÖNDAG 12 MARS
11.00 Gudstjänst 
Leva eller överleva: 
Årstider. Andreas 
Löwkvist predikar. Inger 
Ekvall leder. Aaseome 
gospel och Karin E 
Aase sjunger och spelar. 
Offerdag för diakon- och 
pastorsutbildningen 
med medverkan av 
diakonkandidat Marielle 
Henriksson. 
18.00 Ekumenisk bön

MÅNDAG 13 MARS
19.00 Måndagsträffen
Att vara skogsägare på 
distans. Gäst: Anna-Lena 
Lönn Hede. Servering.

ONSDAG 15 MARS
14.00 RPG
Psykisk hälsa - allt 
viktigare för pensionären. 
Vad gör regionen? 
Psykolog Johnny Pellas.

 
LÖRDAG 18 MARS
18.00 Konsert med Per-
Erik Hallin: Morgonluft 
Välkomna till en svängig 
kväll med Per-Erik och 
två av våra körer – Vox 
Ansgars och Cantabile. 
Anette Sundell-Liljedahl 
dansar. Biljetter säljes vid 
entrén från kl 17.00. 

SÖNDAG 19 MARS
11.00 Scoutgudstjänst 
Martin Wikström, 
Scoutledarna, Lovsångs-
bandet, Yvonne Stenström 
m.fl. Äventyret är med på 
gudstjänsten.
18.00 Livsnära möten 
på Café Mosaic

MÅNDAG 20 MARS 
19.00 Måndagsträffen
Vi arbetar för Kongo.  

ONSDAG 22 MARS

14.00 Café RPG

TORSDAG 23 MARS
15.00 Jag åldras, alltså 
lever jag
Föreläsning med Berit 
Carlström på Café Mosaic.

 
TORSDAG 23 MARS
18.30 En grönare 
kyrka?
Församlingsforum 
om församlingen och 
klimatet med Henric 
Götefelt, projektledare 
klimatnödläge och Grön 
kyrka på Equmeniakyrkan.

SÖNDAG 26 MARS
11.00 Gudstjänst 
Leva eller överleva: 
Årstider. Johan Winbo 
predikar. Junior SYBB 
(Swedish Youth Brass 
Band) spelar.
18.00 Betelkväll
18.00 Cafégudstjänst 
för ungdomar och unga 
vuxna på Café Mosaic

MÅNDAG 27 MARS
19.00 Måndagsträffen
Måndagsfika med 
gemenskap. 

ONSDAG 29 MARS
14.00 RPG
”Åter i Jerusalem och 
Betlehem.” Turism, 
konflikt och Via Dolorosa. 
Håkan Galmén.
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APRIL
SÖNDAG 2 APRIL
11.00 Gudstjänst med 
nattvard
Leva eller överleva: 
Slöseri. Marie Lindholm 
predikar. Johan Backman 
leder. Linda Österberg 
sjunger och Helena 
Lundin spelar. Äventyret 
för barnen.
17.00 Brädspel för unga 
vuxna på Café Mosaic

MÅNDAG 3 APRIL
19.00 Måndagsträffen
Ord och ton inför påsken 
med Rigmor och Gunilla. 
Servering.

ONSDAG 5 APRIL
14.00 Café RPG

TORSDAG 6 APRIL
19.00 Skärtorsdags-
andakt  
Nattvardsfirande på 
den dag Jesus instiftade 
nattvarden. Sigge Olsson 
spelar klarinett och Anita 
Öhrman Eriksson spelar 
orgel/piano.

FREDAG 7 APRIL
11.00 Långfredags-
gudstjänst  
Leva eller överleva: 
Överlämna. Andreas 
Löwkvist predikar. Inger 
Ekvall leder. Mats Hedfors 
spelar.

SÖNDAG 9 APRIL
11.00 Påskdags-
gudstjänst  
Leva eller överleva: 
Trädgårdsmästaren. 
Johan Winbo predikar. 
Erik Olsson sjunger, Lars 
Tillenius och medlemmar 
ur Musikkåren spelar.

ONSDAG 12 APRIL
14.00 RPG
”Mina tankar och min 
musik.” Bo Senter med sin 
gitarr.

TORSDAG 13 APRIL
19.00 Verksamhets-
planering
Representanter 
från kyrkans olika 
verksamheter planerar 
höstens program 
tillsammans. 

SÖNDAG 16 APRIL
11.00 Gudstjänst 
Klimattema. Andreas 
Löwkvist predikar. 
Församlingens Grön 
kyrka-grupp leder. 
Cantabile och Ingela 
Johnsdotter Omnell 
sjunger och spelar. 
Äventyret för barnen.
18.00 Musik inför 
veckan 
Cassiopeia & Ingela 
Johnsdotter Omnell
18.00 Livsnära möten 
på Café Mosaic 

 
MÅNDAG 17 APRIL 
19.00 Måndagsträffen
Måndagsfika med 
gemenskap. 

ONSDAG 19 APRIL
14.00 Café RPG
18.00 Betelkväll, mat 
och gemenskap
 
SÖNDAG 23 APRIL
11.00 Gudstjänst 
Johan Winbo predikar. Per 
Söderbäck leder. Helena 
Lundin spelar.
18.00 Vårkonsert med 
Musikkåren
 
MÅNDAG 24 APRIL
19.00 Måndagsträffen
Vi arbetar för Kongo.
Terminsavslutning. 

ONSDAG 26 APRIL
14.00 RPG
”Den magiska cirkeln”. 
Föredrag av Glenn 
Andersson om Salaligan. 

SÖNDAG 30 APRIL
11.00 Sångcompaniet-
gudstjänst
Vi sjunger mycket 
tillsammans med Alf 
Rikner, Elisabeth Odebäck 
och deltagare från 
Sångcompaniet. Äventyret 
för barnen.
18.00 Cafégudstjänst 
för ungdomar och unga 
vuxna på Café Mosaic
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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 09.00-12.00

Då expeditionen är 
obemannad kan meddelande 
lämnas på telefon.

kontakt@ansgars.se
www.ansgars.se

Vi samarbetar med 

Facebook
Ansgarskyrkan Västerås

Instagram: 
Ansgarskyrkan Västerås

Andreas Löwkvist
Pastor/Föreståndare
021-14 07 14
andreas.lowkvist@
ansgars.se

Gunilla Adamsson 
Diakon
021-14 07 06
gunilla.adamsson@
ansgars.se

Johan Winbo
Pastor
021-14 07 04
johan.winbo@
ansgars.se

Marie Lindholm
Diakon
021-14 07 11
marie.lindholm@
ansgars.se

KONTAKT


