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DEN ENKLA TRON
SOM FÖRVANDLAR LIV
Jag lyssnar lite extra när någon säger ”de
första kristna”. Jag tycker om historia, men
det är inte bara det. Det är nog längtan efter
det oförställda och enkla, den ursprungliga
kristendomen, som gör att begreppet ”de
första kristna” får sådan lyster. Jag vill veta:
Hur tolkade de sin tro, de som var samtida
med Jesus? Somliga hade till och med mött
honom. Några hade levt tillsammans med
honom under några år. När någon säger ”de
första kristna” så väcker det en nyfikenhet
hos mig; jag vill veta mer.
Jag minns fortfarande när jag läste
Apostlagärningarna för första gången. Det
var en sommar när jag jobbade i min mor
mors blomsterhandel. Jag minns inte om det
kanske var dåligt med kunder eller varför
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jag började läsa Bibeln. Men jag minns att jag
blev sittande kvar där efter stängning, för jag
kunde inte sluta läsa. Jag ville veta hur det
gick. Apostlagärningarna är kanske Bibelns
mest spännande bok.
När man blir mer bekant med sin Bibel
kan man hitta kopplingar till breven och man
kan försöka placera in dem på den röda tråd
som Apostlagärningarna spänner upp. Då får
orden liv. Det blir tydligt att de är tillkomna i
ett sammanhang, i en viss historisk situation.
Orden är skrivna till människor av kött och
blod, som hade sina problem att kämpa med,
precis som vi. Hur intressant det än är med
historia så läser ju de flesta inte Bibeln som
en forskare. Vi läser om det som hände då
för att få tag på samma känsla som de första

kristna hade. Hur tänkte de? Hur gjorde de?
Vad var det som gjorde att de fortsatte, trots
tufft motstånd?
Den här hösten ska vi läsa Apostlagärning
arna i gudstjänsterna, under rubriken Vägen
vidare. Vi gör det inte i första hand för att
lära oss allt om de första kristna, utan för att
utmanas och inspireras av dem till att leva
det kristna livet här och nu.
Tron på Jesus Kristus förvandlade män
niskors liv i grunden, men den förändrade
också samhället. På bara några hundra år
gick kristendomen från att vara en förföljd
judisk sekt till att bli den officiella religionen
i Romarriket. Det var nog på gott och ont.
Den stora spridningen gick mycket saktare

sedan man börjat bygga kyrkor och när tron
blev en etablerad del av samhället. Det ena
efter det andra ”lades till” tron och även om
jag kan fascineras av Peterskyrkan i Rom
så är det den utstrålar så enormt långt ifrån
mannen från Nasaret, i alla fall i mina ögon.
Jag längtar efter den där oförställda, enkla
tron som förvandlar liv, som ger hopp för
världen och som sprider kärlekens budskap.
Vill du vara med och söka efter den tron? Vill
du också komma vidare på den vägen? Vi
börjar den 2 september, i gudstjänster, böne
samlingar, korta kurser och smågrupper. Läs
mer i foldern ”Vägen vidare”.
Mikael Ericson, pastor
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Text: Kim Lillskog

Höstrusket är på gång... Välkommen in i värmen i Ansgars vardagsrum!
Inför höstens första kväll i vardagsrummet
behöver du inte vara orolig för den pinsam
ma tystnaden. Niklas Källner kommer på
besök och pratar om kallpratet som leder in
i värmen. Journalisten, programledaren och
författaren har skrivit om småpratet som vi
alla förväntas vara experter på i sin nya bok
”Och bilen går bra?”. I boken har han samlat
tips, råd och en och annan rolig historia,
något som kvällen 29 augusti i Ansgars var
dagsrum kanske också kan bjuda på.
Den 6 september är det dags för ytterligare
en kväll i soffan. Denna gång är det psyko
logen, parterapeuten och föreläsaren Alf B.
Svensson som delar med sig av sin visdom.
Kärleken står i centrum för kvällen. En
naturlig följd när du fått chansen att bemäst
ra kallpratet. Men Alf ligger steget före.
Efter kallpratet och de första mötena, då
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kommer vardagen. Och vardagen kan lätt bli
till hjulspår vi fastnar i. Går det att hålla liv
i relationen medan man jobbar och skjutsar
barn, handlar och torkar kök? Varför verkar
alla andra så lyckliga på Facebook? Går det
att fortfarande ha roligt efter 10, 20 eller
kanske 40 år tillsammans? Alf B Svensson är
övertygad om att det går att älska hela livet.
Alf B. Svensson är psykolog, parterapeut och
föreläsare. Utifrån boken ”Leva och älska
livet ut utan att lusten tar slut” berättar han
om råd, strategier och praktiska verktyg som
faktiskt fungerar och hur man kan skapa en
varaktig relation. I Ansgars Vardagsrum får
du denna kväll tips på hur du bäst investerar
i ”kärleksfonden”. Alf har utlovat en inspi
rerande kväll med praktiska råd och en hel
del glada skratt.
Välkommen att slå dig ner i vardagsrummet!

I DITT ESSE
Avsluta höstlovet
med halvtidsvila
Den 2-4 november bjuder
Ansgarskyrkan in till en helg med
fokus på ande, kropp och själ med
Tema HALVTID.
Vi vill att människor ska få komma som de
är, med tro eller ingen tro och tillsammans
dela lägerupplevelsen och samtala om livet.
Dagarna blir en chans för oss att kliva av våra
vanliga aktiviteter och
reflektera över vad
vi vill att livet ska
innehålla.
Du kan
vara med
på föreläs
ningar, sam
talsgrupper,
workshops,
gudstjänster
och andra aktivitet
er. Självklart har vi egna
barnaktiviteter och ung
domsledare på plats under
helgen också. Mer information
kommer snart.
Hör av dig Ansgarskyrkans
expedition: kontakt@ansgars.se,
021-14 07 01 om du har frågor eller
vill anmäla dig!

Text: Kim Lillskog

Baka, leda, skriva, fota, sjunga,
prata, rigga, visionera, planera,
koka kaffe, dricka kaffe, be.
Vad brinner du för? När är du i ditt esse?
Det är inte alltid så självklart. Oftast är det
lättast att prova sig fram. Plötsligt hamnar
du i ett sammanhang som känns rätt.
Efter gudstjänsten den 2 september
får du möjlighet att träffa människor som
är i sitt esse. De finns på plats för att svara
på frågor och för att inspirera så att du kan
få en känsla för vad som skulle kunna bli
det du engagerar dig. En aning om var du
kan vara till nytta men framför allt var du
får vara till glädje. För församlingen och för
människorna du möter. Och för dig själv.
Ansgars-orienteringen är ett sätt för för
samlingen att hitta vägar så du och många
andra kan få växa och utvecklas.

Därför påminner jag dig om att du
skall blåsa liv i den nådegåva från
Gud som finns hos dig sedan jag
lade mina händer på dig.

– 2 Tim 1:6

Vad brinner du för? När är du i ditt esse?
Kom och utforska det den 2 september.
När du är i ditt esse är du som allra bäst.
När du är i ditt esse kommer du glädja och
inspirera andra som i sin tur, när de hittar
sin passion, kan få glädja och inspirera dig.
En väldigt god cirkel helt enkelt.

ANSGARSORIENTERING
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45 minuter om passion och engagemang
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”Nya människor, nya möjligheter”
I höst börjar Kerstin Rask Lind arbeta deltid i Ansgarsförsamlingen.
Hon kommer främst vara med i Alphakursen, men vi kommer få se
henne i andra sammanhang också. Vem är då denna Kerstin?
Kerstin är en glad inspiratör som älskar
människor, i alla fall om hennes man Thomas
får beskriva henne.
– Jag brinner för att möta människor där de
är och förhoppningsvis få chans att dela med
mig av det tron har gett mig. Jag gillar möten,
jag är intresserad av människor och jag vill se
vilka de är.

Du är snart klar med din pastors
utbildning, vilket uppdrag tänker du
att du har i kyrkan framöver?
– Jag vill se en kyrka som jobbar med det
glada budskapet. Kyrkan behöver inte vara
mossig och tråkig som många tror, det får
gärna vara liv och glädje. Där tror jag att det
finns ett uppdrag för mig. Vi behöver stå fast
i Ordet mitt i den glädjen, vi får inte tumma
på budskapet.
Kerstin berättar om hur hon fick höra av en
studiekamrat, en blivande pastor precis som
Kerstin, som hade sagt ”Det är inte jag som

ska göra, det är Gud som ska göra. Jag är
bara ett verktyg.” Det är med den inställ

ningen Kerstin går in i den här tjänsten. Hon
är en människa som gärna gör mycket, men
nu vill hon se Gud verka i henne och i för
samlingen. Även om hon samtidigt ser fram
emot att få ta tag i det nya jobbet själv också.
–När jag blev tipsad om tjänsten och sedan
fick reda på lite mer insåg jag att det här
var min drömtjänst på alla sätt och vis. Om
jag skulle skriva en önskelista på saker jag
ville jobba med, då var det alla de saker som

Ansgarskyrkan annonserade. Det sjöng i
mig! Jag drömmer och brinner för precis det
som kommer att bli mina arbetsuppgifter.
Att prata tro. Alpha.
Sång och musik.
Sången och musik
en öppnar hjärtan.
Det öppnar upp
för kontakt och re
lation. Ett utmärkt
första steg för att
sedan gå djupare.
– Jag drömmer om
att få se människor
i kyrkan som aldrig
satt sin fot här förr. Men jag vill också se
människor komma tillbaka, människor som
blivit brända i kyrkan på olika sätt.

Vad är ditt intryck av Ansgars hittills?
– Nu kommer jag låta smörig. Men jag har
fått möta så många goa människor. Alla
gånger jag varit på besök i Ansgars hittills har
jag mött människor som välkomnat mig med
öppna armar.
– Jag har bett om att få komma till ett sam
manhang där man vill framåt. Där man tror
att man kan göra skillnad. Och den framtids
tron har jag verkligen upplevt i Ansgars.
Jag ser fram emot att få möta människor
som också vill, så att vi tillsammans kan hitta
nya människor, nya möjligheter. Så vi kan
leva missionsbefallningen inte bara under
söndagens gudstjänst utan också i vardagen.
Text: Kim Lillskog
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Tron i det offentliga rummet
från det upplysta samhället. I Sverige har
Hösten 2017 hade Svenska kyrkan val
sekulariseringstesen kanske stämt mer än
till sitt högsta beslutade nationella organ,
någon annanstans. Trots det lever vi alltså
kyrkomötet. Där väljs personer ur olika
fortfarande med frågor om religionens roll i
nomineringsgrupper för att utgöra Svenska
det offentliga rummet.
kyrkans ledarskap. I vallokalerna fanns röst
sedlar för tre sekulära riksdagspartier, Social
Det finns de som menar att det s venska
demokraterna, Centerpartiet och Sverige
samhället befinner sig i övergången från ett
demokraterna. Partierna har sin grund i olika
sekulärt till ett postsekulärt tillstånd. Det
ideologiska världsbilder och är med och styr
innebär kortfattat att religiösa världsbilder
det sekulära samhället. Trots det sökte de
får finnas på samma spelplan som t.ex. poli
alltså även mandat för att ingå i ett kyrkligt
tiska och att man erkänner att även sekulära
ledarskap. Det fick mig att vilja undersöka
världsbilder bygger på värderingar som inte
vilken teologi som möjligen fanns i deras
går att styrka strikt vetenskapligt. Det inne
respektive politik. Därför
bär att ingen världsbild är
blev det frågeställningen i
”Kanske är vårt
neutral, men det behöver
min kandidatuppsats i sys
viktigaste bidrag
inte innebära att alla per
tematisk teologi. Det visade
till samhället den
spektiv är relativa,
sig att alla partierna hade
politik vi lever ut.”
det finns bättre och sämre
en klar bild av vilka kyrkan
idéer inom alla världsbilder.
var till för och vilken roll
Den kristna tron finns i det offentliga rum
den skulle spela i samhället. Däremot kunde
met. För kyrkan och för den som är kristen
ingen redovisa någon tanke om vilka Guds
måste den kristna berättelsen om världen
syften med kyrkan skulle kunna vara.
vara vägledande i alla livets delar. Det gäller
Den 9/9 är det val till kommun, landsockså politiska val. Eftersom det är så tror jag
ting och riksdag. Sällan har religionen varit
att en kristen alltid kommer få svårt att po
så central i en valrörelse. I våras handlade
sitionera sig inom politikens paket av skalor
debatten till stor del om religiösa frisko
och etiketter. Vi kan dock alltid fråga oss i
lors vara eller icke vara. Även muslimska
vilken grad politikernas förslag och idéer pe
böneutrop har stått i skottgluggen. Under
kar i samma riktning som Guds vilja för värl
denna period fick också en Equmenia
den och låta det vara vägledande i våra val.
förening i Göteborg sina kommunala bidrag
Som kyrka tar vi ibland gemensamt ställning
indragna därför att scoutandakterna ansågs
i viktiga frågor och det är bra. Men kanske är
exkluderande. I västvärlden har tanken om
vårt viktigaste bidrag till samhället den po
det sekulära samhället länge dominerat.
litik vi lever ut. Som när vi är en gemenskap
Tesen har varit att den oförnuftiga religionen
där alla är välkomna, oavsett medborgarskap
bör särskiljas från andra institutioner, t.ex.
och socioekonomisk bakgrund.
politiken och ekonomin. Religionen skulle
Text: Simon Alander
då bli en ren privatsak och på sikt försvinna
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Röster om att rösta
Text: Anne-Sofie Petersén

Valet i Sverige närmar sig, och det
är viktigt att vi engagerar oss och
röstar. Vi har frågat några av våra
församlingsmedlemmar hur man
ser på valet och vilka frågor som
känns extra aktuella.
Birgitta Nilsson har tidigare varit aktiv lokal
politiker inom Liberalerna. Olof Walldén är
aktiv politiker i landstinget med bas i Social
demokraterna. Ann Lystedt är en ”vanlig
intresserad väljare” utan någon partipolitisk
tillhörighet.

Hur ser du på det kommande valet?
Några frågor som känns extra viktiga
för just dig?
- Med tanke på Sverigedemokraternas nuva
rande medvind i opinionen grips jag av helig
vrede över deras angrepp på det demokratis
ka och socialliberala system som under hela
mitt liv gett mig så mycket personlig frihet,
svarar Birgitta.
Ann anser att det är både intressant och
sorgligt att Sverigedemokraterna växer, och
att övriga partierna hakar på att prata om
integrationsfrågorna.
– Det blir ju ett osäkert
läge med partier som
halkar ur, alla partier
försöker fånga väljare.
Ann tycker att många
andra frågor är viktiga,
som t.ex. att barn
och äldre har
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det bra, miljöfrågor, kvinnors frihet – ”även
om vi har kommit långt i Sverige”. Ann lyfter
särskilt upp sin oro över ”vissa områden i
Sverige som har ett förtryckande patriarkat,
som gör att kvinnor där inte får leva fritt”.
Ann har varit med i vänsterkretsar sen ung
domen men har röstat på olika partier under
årens lopp, och tillägger ”kanske mer till
vänster än till höger”.
Olof ser med viss oro på det kommande
valet. Inte i första hand för det egna partiet
Socialdemokraterna, utan för Sverigede
mokraternas roll och den instabilitet som
riskerar att uppkomma efter valet.
–Det oroar mig. Det är lätt gjort att det blir
överdrifter i argumentationen – man tar i
för mycket för att vinna valet. Det är då lätt
hänt att glömma viktiga områden som
t.ex. klimatfrågan. Andra frågor riskerar
att dominera.

Tror du att du som kristen lyfter fram
några särskilda frågor mer än andra?
Hur påverkar din kristna livssyn hur
du ser på valet?
– Som medlem i
Equmeniakyrkan
har vi en historia
som påverkar oss,
berättar Birgitta.
– För 150 år sedan
kämpade mina an
föräldrar för att
statskyrkan i
Sverige inte

skulle ha monopol på dop och nattvard. Jag
känner stort ansvar för att förvalta det arvet
och vara med om att bekämpa SD:s idé att,
för att man ska kunna kalla sig svensk, måste
man vara en del av och lojal mot nationen
som enligt SD är en gemenskap med
”gemensam kultur eller bakgrund”.
– Jag vill vara med och förvalta det frikyrk
liga arvet och för egen del själv få bestämma
val av identitet och kulturell gemenskap.
Och att staten även i framtiden ska vara
religiöst neutral.
Ann menar att ”hon är den hon är” och för
henne är solidaritet och jämlikhet viktiga
frågor.
– Jag vet inte om det är kopplat till min
kristna tro. Jag är ju en hel människa med
min grundsyn och mina intressen. Kristen
domen genomsyrar naturligtvis mig och
mina åsikter.
Olof vill gärna lyfta kulturfrågan.
– Kulturen står för våra värderingar, påverkar
människor att reflektera, det är viktigt att vi
inte glömmer bort dessa frågor, menar Olof
som är styrelseordförande i Västmanlands
Teater.

Alla riksdagspartier har ju kristna
väljare. Har du några reflektioner
kring hur man som kristen röstar
på helt olika partier?
– Alla kristna har inte alls en gemensam
grundsyn. En del kristna har mycket konser
vativa uppfattningar som skiljer sig helt från
min grundsyn, påpekar Birgitta.

– Det handlar mer om hur man är som
människa än om man är kristen eller inte. Vi
påverkas av så mycket i livet så det är inget
konstigt i sig, säger Ann och trycker särskilt
på det positiva i att tillhöra Equmeniakyrkan.
– Jag är glad att finnas i ett samfund som tar
med samhällsfrågorna, det kan gå hand i
hand och det är högt i tak. En helhet med tro
och samhällsfrågor är viktig.
Olof berättar att han valde partitillhörighet
sent i livet, genom att gå in i socialdemokrat
erna via Broderskapsrörelsen först i 50-års
åldern. För hans del valde han parti ifrån
sina värderingar och utifrån sin kristna tro.
Olof ser det politiska arbetet som en form av
församlingsarbete, för att skapa respekt för
församlingen i det politiska arbetet.
– Det jag säger i politiken ska jag också
kunna säga i församlingen.
Därför har Olof ofta på sig partinålen för att
vara tydlig med politiken i församlingen,
liksom han är tydlig med sin tro i partiarbe
tet - ett sätt att vara en hel människa.
Slutligen vill Olof särskilt uppmana
alla i församlingen att rösta i
valet i höst – oavsett vilket
parti man röstar på. ”Vi bör
inte ha några ”soffliggare”
i församlingen. Dessutom
önskar jag att se olika parti
nålar på rockslaget, som ett
sätt att i församling
en visa politiskt
engagemang i
samhället.”
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Be och lovsjung

Prata om tro

– De här kvällarna handlar om att komma
nära Guds hjärta! Om att få se mer av Guds
kärlek för dig och för andra! Vi har många
satsningar i församlingen där vi vill att
människor ska få möta Gud, det klarar vi inte
på egen hand och därför är det
helt helt nödvändigt med bön!

– Det är spännande att gå med Gud och det
vill vi ju dela med oss av, men hur gör vi det?
Vi kommer att lyssna till varandra och funde
ra tillsammans hur vi kan hitta flera möjlig
heter till goda samtal i vår vardag. Många
människor i vårt samhälle vill prata om tro
och existentiella frågor och där kan vi kristna
kanske bli lite bättre på att höra
dessa signaler.

Emelie, du har hand om en av
två fördjupningar i höstens guds
tjänstserie. Vad kommer hända på
torsdagkvällarna?

– Men det är inte alltid man
känner sig inspirerad att be. Jag
hoppas att vi dessa kvällar ska
få upptäcka mer av glädjen i att be för det
som ligger på Guds hjärta. Att vi och världen
ska få bli hela utav hans kärlek.
VÄGEN VIDARE: FÖRDJUPNING
Om gudsnärvaro: Bön och lovsång
Start torsdag 13 september 18.30
Att prata om tro
Start tisdag 9 oktober 18.00

Kerstin, vad kan du berätta om
den andra fördjupningen?

– Hur kommer vi in på ett dju
pare samtal från att börja prata
väder och vind? Kan lunchrasten
på skolan eller arbetsplatsen, joggingturen
med kollegan eller busskön bli forum för att
prata om Jesus, tro och liv? Kan vi hitta prak
tiska tips och råd för att lättare tala om tron?
Vi tränar tillsammans, kom du också och ta
gärna med en vän!

Upptäck mer av livet! - kursstart 19 september
Det är dags för Alpha igen. Kursen där du får prata om livet, Gud
och allt det där som det kan vara lite svårt att sätta ord på och
som du inte kan googla sig fram till svaret på. Alpha är
en grundkurs i kristen tro, samtidigt som
det är ett bra tillfälle att få prata
om livsfrågor i allmänhet.
Alpha
Alphakursen är ett perfekt tillfälle att ta med en vän som
undrat varför du går till
När? Onsdagar 18.30-21.00
kyrkan. Och passa på
10 tillfällen med start 19 sept
att gå Alpha själv ockKostnad: Självkostnadspris för maten.
så och fundera vidare
Anmälan och mer info: www.ansgars.se
kring livet och tron.
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Välkommen
att prova på
19 sept!

Höstens regelbundna samlingar
Alpha
Fördjupningskurs i kristen tro.
Onsdagar 18.30-21.00 med
start 19/9. Anmälan.
Ansgar Senior
Onsdagar 14.00 (om inte an
nan tid anges i programmet)
med start 12/9.
Cantabile
Kör under ledning av Ingela
Johnsdotter Omnell. Terminsstart torsdag 23/8 19.30.
Anmälan.
Konsten att leva
Mat, föreläsning och samtal
om livet. Varannan onsdag
18.30, med start 26/9.
Anmälan.
Måndagsträffen
Måndagar 19.00, start 3/9.

Scout
Det finns flera scoutgrupper
i olika åldrar i Ansgars och i
Betel. Läs mer på
www.ansgars.se
Språkcafé
Tisdagar 10.00-12.00.
Terminsstart 28/8.
Språk i Centrum
Måndagar 15.30 i Centrum
kyrkan. Terminsstart 10/9.
Stickcafé
Tisdagar jämna veckor 18.00.
Start 4/9.
Sångcompaniet
Tisdagar 18.30 med start
28/8. Fika från 17.30.
Sångcompaniet Feelgood
Tisdagar 10.30 med start
28/8. Anmälan.

Konsten att leva
En ny omgång av
kursen Konsten att leva
börjar i höst och du får chans
att ställa dig frågorna:
Är livet precis som du skulle vilja
ha det? Har livet ett för högt
tempo? Längtar du efter någon
slags förändring?
Kursen ger dig verktyg för reflektion
och bearbetning med hjälp av olika
övningar och gruppsamtal. Vad du
vill förändra väljer du själv.

Tonår
Varje fredag 19.00, i Ansgars
gården. Terminsstart 31/8.
Vox Ansgars
Kör under ledning av Ingela
Johnsdotter Omnell.
9 tillfällen. Terminsstart tors
dag 30/8 17.30. Anmälan.
Vox Kids
Kör för barn födda 2008-2011.
Två grupper med övning
måndagar 17.00 och 18.00.
Terminsstart 10/9. Anmälan.
Vox Tweens
Kör för åldrarna 10-15 år.
Övning måndagar 19.00.
Terminsstart 10/9. Anmälan.

Läs mer och
anmäl dig till
kurser och körer på
www.ansgars.se.

Konsten att leva går på
onsdagar och inleds alltid
med mat, en god möjlighet till
gemenskap. Under hösten är det
fem kurstillfällen.
Tid: Varannan onsdag 18.30-21.00
med start 26 september.
Kostnad: Kursen är helt kostnadsfri.
Det enda man betalar är ett
självkostnadspris för maten.
Vill du vara samtalsledare?
Andreas Löwkvist berättar mer!
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KALENDARIUM HÖSTEN 2018

Augusti
SÖNDAG 26 AUGUSTI

11.00 Gudstjänst: Medmänniskan Kerstin
Rask Lind predikar. Ansgarskyrkans
musikkår spelar och Simon Alander är
gudstjänstledare. Kyrkfika efteråt.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

TORSDAG 30 AUGUSTI
17.30 Vox Ansgars. Kören för dig som
älskar att sjunga och vill utveckla din
röst tillsammans med Ingela Johnsdotter
Omnell. Terminsstart.
Anmälan: www.ansgars.se/musik.

FREDAG 31 AUGUSTI
19.00 Tonår startar för terminen med gott
och blandat för åldrarna 13-20.

TISDAG 28 AUGUSTI
10.00 Språkcafé.		
10.30 Sångcompaniet Feelgood. Sång
companiet på dagtid, i mindre skala och
med ett lugnare tempo. Kören fokuserar på
att må bra genom körsång med inspirerande
Elisabeth Odebäck som körledare. Termins
start. Anmälan www.ansgars.se/musik
18.30 Sångcompaniet. Terminsstart för
kören där alla kan sjunga! Kom med och
sjung allt från visa till rock tillsammans med
Elisabeth Odebäck och flera hundra andra
sångsugna och glada människor. Prova tre
gånger gratis. Fika från 17.30.
18.30 Scouterna startar för terminen för
dig i årskurs 1-6.

ONSDAG 29 AUGUSTI
18.30 Scouterna startar för terminen för
dig i årskurs 7 och uppåt.
19.00 Ansgars vardagsrum med Niklas
Källner. ”Och bilen går bra?” Om kallpratet
som leder in i värmen, med journalisten,
författaren och programledaren som blev
känd genom Skavlan på SVT. För att skapa
spännande möten med människor gäller det
att hitta nycklar för att få till ett bra samtal,
säger Niklas.

September
SÖNDAG 2 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst: Samlingssöndag Start
för gudstjänstserien Vägen vidare. Tema:
Om gudsnärvaro: Längtan. Mikael Ericson
predikar om hur man kommer vidare i sitt
andliga liv. Andreas Löwkvist är gudstjänst
ledare. Medlemsvälkomnande. Nattvard.
Sång av Cantabile. Äventyret startar för
terminen, för barn 4-14 år. Kyrkfika efteråt
12.30 Ansgars-orientering. 45 minuter om
passion och engagemang. Lär dig mer om
olika verksamheter i Ansgarskyrkan!
19.00 Ekumenisk bön i Frälsningsarméns
lokaler. Martin Lindholm talar.

MÅNDAG 3 SEPTEMBER
19.00 Måndagsträffen. Höstens första
måndagsträff startar med en ”blåsning”.
Gäster: Mats Ekdahl med flera.

Höstens gudstjänstserie
om Apostlagärningarna
Start 2 september
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Ansgars
vardagsrum

RÉ.
FRI ENT

29 AUGUSTI 19.00 Och bilen går bra? Kallpratet som
leder in i värmen.
6 SEPTEMBER 19.00 Leva och älska livet ut. Om att
ha lust i livet och i relationer.

F IK A .

4 OKTOBER 19.00 Friskt jobbat!
Om stress och livsbalans
8 NOVEMBER 19:00 När livet stramas åt skärps
blicken. Om att vara förälder till barn med
särskilda behov.

TISDAG 4 SEPTEMBER

MÅNDAG 10 SEPTEMBER

18.00 Stickcafé.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

18.30 Sångcompaniet. Kom med i kören
där alla kan sjunga! Prova tre gånger gratis.
Fika från 17.30.

17.00 Vox Kids startar för terminen, en kör
för barn födda 2008-2011. Det finns två
olika grupper som sjunger på måndagar:
17.00-17.45 och 18.00-18.45. Körerna sjunger
roliga, svängiga sånger som man mår bra av!
Anmälan på www.ansgars.se/musik

ONSDAG 5 SEPTEMBER
18.15 Scout i Betel startar f ör barn födda
2011. Anmälan.

TORSDAG 6 SEPTEMBER
19.00 Ansgars vardagsrum med
Alf B. Svensson. Om att ha lust i livet och
i relationer, med Alf B Svensson, psykolog,
författare och en mycket uppskattad
föreläsare.

SÖNDAG 9 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Om Guds
närvaro: Kraft. Gospelkören Kaos sjunger.
Andreas Löwkvist predikar om livet med
Anden. Per Söderbäck är gudstjänstledare.
Äventyret under tiden. Kyrkfika efteråt.
18.00 Gospel celebration. En allsångs
gudstjänst där du får sjunga med i den
medryckande musiken. Mikael Ericson
är kvällens värd och kåsör och Elisabeth
Odebäck sjunger..

19.00 Vox Tweens startar för terminen.
Kören är för den som är 10-15 år gammal.
Övning måndagar 19.00-19.45. Anmälan på
www.ansgars.se/musik
19.00 Måndagsträffen. Kolbäcksdalens

slöjdarförening visar gamla tekniker: kvast
skaftsvirkat, vattenbärarvantar och grytlappar
med mera.

TISDAG 11 SEPTEMBER
10.00 Språkcafé.		
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

ONSDAG 12 SEPTEMBER
14.00 Ansgar senior: ”Jag och min musik.”
Ingela Johnsdotter Omnell berättar om hur
musiken följt henne från hemmet i Småland
tills idag. Första tillfället för höstterminen.

TORSDAG 13 SEPTEMBER
18.30 Om gudsnärvaro: Bön och lovsång
i Ansgarsgården med Emelie Gunnarsson
med flera. En fördjupning av höstens
gudstjänstserie Vägen vidare.
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FREDAG 14 SEPTEMBER

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Tonår åker på hajk på Björnö.

18.30 Om gudsnärvaro: Bön och lovsång
i Ansgarsgården med Emelie Gunnarsson
med flera. En fördjupning av höstens
gudstjänstserie Vägen vidare.

LÖRDAG 15 SEPTEMBER
Kulturnattens körstafett i Centrumkyrkan.
Fri entré.
18.00 Body & soul
19.00 Veni, vidi, canti
20.00 Gospelkören Kaos
21.00 Cantabile
22.00 Aaseome gospel

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare.
Om gudsnärvaro: Beröring. Mikael Ericson
predikar om betydelsen av gemenskapen.
Equmenias nationella styrelse medverkar.
Äventyret under tiden. Kyrkfika och
Äventyrslunch efteråt.

MÅNDAG 17 SEPTEMBER

SÖNDAG 23 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Om
gudsnärvaro: Ledning. Nattvard. Cantabile
och Ingela Johnsdotter Omnell sjunger.
Andreas Löwkvist predikar om hur Gud
leder oss. Johan Backman är gudstjänst
ledare. Kyrkfika efteråt.

MÅNDAG 24 SEPTEMBER
15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
19.00 Måndagsträffen. ”Kyrkans regn
skog” Per och Katarina Gustafsson berättar
med bild och ord om Barbillas nationalpark,
Costa Rica.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

TISDAG 25 SEPTEMBER

19.00 Måndagsträffen arbetar för Kongo.

10.00 Språkcafé.

TISDAG 18 SEPTEMBER

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

10.00 Språkcafé.

ONSDAG 26 SEPTEMBER

18.00 Stickcafé.

13.00 Ansgar senior. Bussutfärd till
Sätra Brunn. Brunnen har anor sedan
1700-talet. En liten historisk guidning och
provsmakning av brunnsvattnet ingår.
Kaffe och smörgås på plats. Avfärd kl.13.00.
Föranmälan.

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30

ONSDAG 19 SEPTEMBER
14.00 Ansgar senior: ”Greveparet
Lewenhaupt på Carlslunds herrgård och
1800-talets folkväckelse.” Ett program där
Gunnar Kärrbom talar och sjunger och
Anita Olandersson spelar piano.
18.30 Alpha startar, en kurs om livsfrågor
och kristen tro där varje tillfälle inleds med
mat och där alla frågor är tillåtna!
Prova-på-kväll. Anmälan på
www.ansgars.se
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18.30 Konsten att leva. Start för
kursen som hjälper dig att stanna
upp och reflektera över ditt liv,
och förändra det du inte är nöjd
med. Anmälan via www.ansgars.se.
Goda samtal om livet
på ”Konsten att leva”,
en av församlingens
mötesplatser.

Välkommen på Stickcafé!
Tisdagar 18.00 jämna veckor
i musikrummet.

TORSDAG 27 SEPTEMBER

TORSDAG 4 OKTOBER

18.30 Om gudsnärvaro: Bön och lovsång
i Ansgarsgården med Emelie Gunnarsson
med flera. En fördjupning av höstens
gudstjänstserie Vägen vidare.

18.30 Om gudsnärvaro: Bön och lovsång
i Ansgarsgården med Emelie Gunnarsson
med flera. En fördjupning av höstens
gudstjänstserie Vägen vidare.

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare.
Att prata om tro: Igenkänning. Vox Ansgars
sjunger under ledning av Ingela Johnsdotter
Omnell. Mikael Ericson predikar om att
dela liv och tro med andra. Stefan Olsson
är gudstjänstledare. Äventyret under tiden.
Kyrkfika efteråt.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Oktober
MÅNDAG 1 OKTOBER

19.00 Ansgars vardagsrum med Ninni
Länsberg.”Friskt jobbat.” En kväll om
stress och livsbalans med Ninni Länsberg,
föreläsare, författare och konsult inom
företagshälsovård.

SÖNDAG 7 OKTOBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Att prata
om tro: Personligt. Musikkåren spelar.
Emelie Gunnarsson predikar om det per
sonliga vittnesbördet. Barbro Berglund är
gudstjänstledare. Miniäventyret för barnen
under tiden. Kyrkfika efteråt.
18.00 Gudstjänst i Betel Barkarö med
Andreas Löwkvist.

MÅNDAG 8 OKTOBER

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

19.00 Måndagsträffen. ”Våra kära
psalmer och sånger.”

19.00 Måndagsträffen: ”Hövringen –
en hälsning från den norska fjällvärlden.”
Margareta Fransson berättar och visar
bilder.

TISDAG 2 OKTOBER
10.00 Språkcafé.
18.00 Stickcafé.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30

ONSDAG 3 OKTOBER
14.00 Ansgar senior. ”Innan
gryningen.” Ett program
med författaren och poeten
Ylva Eggehorn.

TISDAG 9 OKTOBER
10.00 Språkcafé.
18.00 Att prata om tro. Hur pratar man
med andra om Gud, i trappuppgången
eller runt köksbordet? En kort kurs kring
samtal om tro. Tre fördjupningstillfällen
med Kerstin Rask Lind som inleds med fika.
Ingen anmälan.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.
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ONSDAG 10 OKTOBER

TISDAG 16 OKTOBER

14.00 Ansgar senior. ”Konsten att leva
och konsten att dö.” Gäst: pastor Andreas
Löwkvist.

10.00 Språkcafé.

TORSDAG 11 OKTOBER
18.30 Bön. Ett tillfälle att mötas inför Guds
ansikte. En kort men kärnfull samling, till
19.15.

LÖRDAG 13 OKTOBER
Regionfest på Karlskoga folkhögskola för
Equmeniakyrkans region Svealand. Tema:
Ett i Kristus – en kyrka för alla. Valbara
seminarier, god mat och gudstjänst med
lovsång och undervisning. Dela inspiration,
erfarenheter och tankar med församlingsak
tiva från andra platser. Anmälan:
www.equmeniakyrkan.se/regionsvealand

SÖNDAG 14 OKTOBER
11.00 Gudstjänst med Mikael Ericson,
Hanna Czitrom och Ansgarskyrkans
scouter. Körerna Vox Kids och Vox Tweens
sjunger under ledning av Ingela Johnsdotter
Omnell. Särskild kollekt till ungdomsorg
anisationen Equmenia. Kyrkfika efteråt
18.00 Ekumenisk bön i Frälsningsarméns
kårlokaler.

MÅNDAG 15 OKTOBER

18.00 Stickcafé.
18.00 Att prata om tro. Hur pratar man
med andra om Gud, hos frisören eller
hemma i soffan? Ett fördjupningstillfälle
med Kerstin Rask Lind som inleds med fika.
Ingen anmälan.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

ONSDAG 17 OKTOBER
14.00 Ansgar senior. ”Kom och förnya
höstgarderoben!” Besök från Seniorshop
pen.

TORSDAG 18 OKTOBER
18.00 Verksamhetsråd med planering av
vårterminen i Ansgarskyrkan, ett öppet
möte för alla som representerar en verksam
het i kyrkan.
18.30 Bön. Ett tillfälle att mötas inför Guds
ansikte. En kort men kärnfull samling, till
19.15.

LÖRDAG 20 OKTOBER
Familjedag med både glad gemenskap och
angelägna frågor. Medverkan av bland andra
Magnus Sternegård från Equmenia. Ett
samarbete med Korskyrkan. Mer info och
anmälan: www.ansgars.se.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
19.00 Måndagsträffen: ”Min musik” med
Gunilla Adamsson.

Famlijelördag
– Om familj vardag & tro
20 oktober

Anmälan
senast 5/10
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SÖNDAG 21 OKTOBER

SÖNDAG 28 OKTOBER

11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Att prata
om tro: Frimodighet. Nattvard. Andreas
Löwkvist predikar om hur man vågar. Johan
Backman är gudstjänstledare. Äventyret
under tiden. Kyrkfika och Äventyrslunch
efteråt.

11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Att prata
om tro: Vägledning. Simon Alander predi
kar om att leda människor ett steg närmre
Jesus. Äventyret under tiden. Kyrkfika
efteråt. Observera sommartidens slut.

18.00 Gospel Celebration med kören
Aaseome gospel - en gudstjänst med massor
av musik, där du får vara med och sjunga
hela tiden, i allt från pop till gospel. Mikael
Ericson är kvällens värd och kåsör. Fri entré.

MÅNDAG 29 OKTOBER

MÅNDAG 22 OKTOBER

TISDAG 30 OKTOBER

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
19.00 Måndagsträffen ”Målgången.” Gäst:
Olof Walldén.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

10.00 Språkcafé.

19.00 Måndagsträffen. ”En bondjäntas
uppväxt: lekar och syndakatalog.” Gäst:
Margareta Norefors.

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

TISDAG 23 OKTOBER
10.00 Språkcafé.
18.00 Att prata om tro. Hur pratar man
med andra om Gud? Fika, ingen anmälan.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

ONSDAG 24 OKTOBER
14.00 Ansgar senior: ”RPG just nu.” Besök
av Monika Blomberg, ordförande i RPG:s
riksorganisation.

TORSDAG 25 OKTOBER
18.30 Bön. Ett tillfälle att mötas inför Guds
ansikte, till 19.15.

LÖRDAG 27 OKTOBER
09.30 Förnya – fördjupa.
En inspirationsdag med
Equmeniakyrkan. Hur möter
vi Gud idag? Samtal, bön,
gudstjänst och föredrag med
bland andra Owe Wikström, författare,
präst och professor i religionspsykologi.
Wikström talar om fördjupningen av den
kristna tron i en splittrad värld. Pris: 150kr
inklusive mat. Sluttid 16.30. Anmälan:
www.equmeniakyrkan.se/regionsvealand.

18.00 Stickcafé.

ONSDAG 31 OKTOBER
13.00 Ansgar senior: ”Att vara anhörig.”
Anhörigkonsulent från anhörigcentrum i
Västerås informerar och svarar på frågor.

November
TORSDAG 1 NOVEMBER
18.30 Bön. Ett tillfälle att mötas inför Guds
ansikte. En kort men kärnfull samling, till
19.15.

LÖRDAG 3 NOVEMBER
11.00 Minnesgudstjänst på Alla helgons
dag med Hanna Czitrom.

SÖNDAG 4 NOVEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Om
gudstjänst: Platsen. Andreas Löwkvist
predikar om tempel och köksbord. Barbro
Berglund är gudstjänstledare. Miniäventyret
för barnen under tiden. Kyrkfika efteråt.
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MÅNDAG 5 NOVEMBER

TISDAG 13 NOVEMBER

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.

10.00 Språkcafé.

19.00 Måndagsträffen arbetar för Kongo.

18.00 Stickcafé.

TISDAG 6 NOVEMBER

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30

10.00 Språkcafé.

ONSDAG 14 NOVEMBER

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30.

14.00 Ansgar senior. Seniordag kl 13-16.30
i Korskyrkan i samarbete med övriga kyrkor
i Västerås.

ONSDAG 7 NOVEMBER
14.00 Ansgar senior. ”Musik i salig bland
ning. Psalmer från olika traditioner”, med
Jan-Inge Hall, organist och psalmförfattare.

TORSDAG 8 NOVEMBER
18.30 Bön. Ett tillfälle att söka källan. En
kort men kärnfull samling, till 19.00.’
19.00 Ansgars vardagsrum med Sofia
Camnerin. ”När livet stramas åt skärps
blicken”. En kväll om att vara förälder till
barn med särskilda behov och hantera
svårigheter i livet.

TORSDAG 15 NOVEMBER
18.30 Bön tillsammans i all enkelhet, till
19.15.

LÖRDAG 17 NOVEMBER
17.00 Konsert med Ansgars musikkår
under ledning av Mats Ekdahl och Mikael
Nyvelius. Betraktelse av Emelie Gunnars
son. Fri entré.
19.00 Balash! Livemusik och ung kultur
hela kvällen i Ansgarsgården.

SÖNDAG 11 NOVEMBER

SÖNDAG 18 NOVEMBER

11.00 Musikgudstjänst: Vägen vidare
Om gudstjänst: Lovsång. Duke Ellingtons
musik framförd av Cantabile, Musikkåren
och Ingela Johnsdotter Omnell. Mikael
Ericson predikar om att det inte händer när
man vilar. Äventyret under tiden. Kyrkfika
efteråt.

11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Om
gudstjänst: Utrustande. Nattvard. Aaseome
gospel sjunger under ledning av Karin E
Aase. Mikael Ericson predikar om hur
kyrkan och vardagslivet hör samman. Stefan
Olsson är gudstjänstledare. Äventyret under
tiden och Äventyrslunch för alla familjer
med barn i Äventyret. Kyrkfika efteråt.

18.00 Ekumenisk bön i Frälsningsarméns
kårlokaler.
18.00 Gudstjänst i Betel Barkarö med
Andreas Löwkvist.

MÅNDAG 12 NOVEMBER
15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
19.00 Måndagsträffen. ”Amaryllis! Det är
advent!” Gäst: Lucie Utvikne.
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Församlingsmöte efter gudstjänsten.

MÅNDAG 19 NOVEMBER
15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
18.30 Måndagsträffen .”Julmusik och
julservetter.” Gäster: Anita Öhrman-Eriksson
och Friedrich Weigel.

JULMARKNAD
23-24 november
TISDAG 20 NOVEMBER

MÅNDAG 26 NOVEMBER

10.00 Språkcafé.

Barnkördag med Vox kids, Vox tweens,
Ansgars fritids och Ingela Johnsdotter
Omnell.

18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30

ONSDAG 21 NOVEMBER
14.00 Ansgar senior. ”Kontrasternas land –
bilder från Nepal.” Åsa och Harvey Hammar
sten berättar om en resa i Nepal.

TORSDAG 22 NOVEMBER
18.30 Körövning inför första advent.
Första tillfället av två. Ingen anmälan, kom
med och sjung tillsammans med Ingela
Johnsdotter Omnell.

15.30 Språk i centrum. Centrumkyrkan.
19.00 Måndagsträffen. ”En vandring med
mig själv.” Kenneth Holmstedt berättar
om sin pilgrimsvandring mot Santiago de
Compostela.

TISDAG 27 NOVEMBER
10.00 Språkcafé.
18.30 Sångcompaniet. Fika från 17.30

18.30 Bön mitt i veckan, till 19.15.

ONSDAG 28 NOVEMBER

FREDAG 23 NOVEMBER

14.00 Ansgar senior: ”Barn i Selmas hus.”
Alice Lindberg, släkt med Selma Lagerlöf,
berättar om Selmas tid i Falun.

Julmarknad. Försäljning av handarbeten,
bakverk, lotterier, tombola, kaffeservering
och musikunderhållning. Kyrksalen är fylld
med sång och ljus.

LÖRDAG 24 NOVEMBER
Julmarknad. Försäljning av handarbeten,
bakverk, lotterier, tombola, kaffeservering
och musikunderhållning. Kyrksalen är fylld
med sång och ljus.

SÖNDAG 25 NOVEMBER
11.00 Gudstjänst: Vägen vidare. Om guds
tjänst: Predikan. Musik av Ansgarskyrkans
musikkår. Simon Alander predikar om hur
man får ut något av pratet i gudstjänsterna.
Kerstin Rask Lind är gudstjänstledare.
Äventyret under tiden, för barn 4-14 år.
Kyrkfika efteråt.
18.00 Gospel Celebration. En allsångs
gudstjänst där du får sjunga med så mycket
du vill, i allt från pop till gospel. Mikael
Ericson är kvällens värd och kåsör och
Elisabeth Odebäck sjunger.

TORSDAG 29 NOVEMBER
18.30 Körövning inför första advent.
Andra tillfället av två. Ingen anmälan, kom
med och sjung!
18.30 Bön mitt i veckan, till 19.15.

December
SÖNDAG 2 DECEMBER
11.00 Gudstjänst på första advent. Sång
av adventskören och Mikaelikören under
ledning av Ingela Johnsdotter Omnell och
predikan av Andreas Löwkvist. Äventyret
under tiden, för barn i åldrarna 4-14 år.
Kyrkfika efteråt.
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ANSGARSKYRKAN
Pettersbergsgatan 32
724 63 Västerås
kontakt@ansgars.se
www.ansgars.se
Facebook: Ansgarsförsamlingen i Västerås
Pastor och församlingsföreståndare
Mikael Ericson
021-14 07 04
mikael.ericson@ansgars.se
Pastor Andreas Löwkvist
021-14 07 14
andreas.lowkvist@ansgars.se

Då expeditionen är obemannad
kan meddelande lämnas.
Ungdomsledare Simon Alander
simon.alander@ansgars.se
021-14 07 09
Musikkoordinator
Ingela Johnsdotter Omnell
070-326 26 64
plinglan@omnell.se
Körledare Elisabeth Odebäck
elisabeth.odeback@ansgars.se

Diakon Hanna Czitrom
021-14 07 06
hanna.czitrom@ansgars.se
Vik. koordinator Tanya Fredriksson
021-14 07 01
kontakt@ansgars.se
Vik. kommunikatör Kim Lillskog
073-401 73 42
kim.lillskog@ansgars.se
Verksamhetsutvecklare
Emelie Gunnarsson
021-14 07 11
emelie.gunnarsson@ansgars.se
Verksamhetsutvecklare Kerstin Rask Lind
kerstin.rask.lind@ansgars.se

Ansgarsgårdens kök
Ansgars fritidshem
Köket, församlingssal
Betel Barkarö, info

Expedition
telefon 021-14 07 01
tisd 11.00-14.00
onsd, torsd, fred 09.00-14.00

021-12 07 08
021-12 07 08
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