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U
NDER NATTEN AVSTANNAR mycket av livets verk-
samheter, men stjärnorna gnistra och glimma. 
Upplevelsen av en stjärnhimmel kan till och med 
få verklighetsuppfattningen att vidgas. 

När kroppen finner vila i mörkret under ett täcke avstannar ändå 
inte livet inom dig. Det pulserar och kurrar och miljoner processer pågår trots 
att ditt medvetande slumrar. Mystiska drömmar skrivs som brev från jagets un-
dervegetation. Överallt växer det, viskas det sanningar, utvecklas det insikter. 

Vi har ändå lärt oss något om tillit, när vi utan oro vågar somna in efter en 
aftonbön. Vi räknar med en morgon, även om vi inte kan formulera vårt hopp så 
vackert som Ylva Eggehorn när hon talar till Gud: ”…Kom närmare, bli kvar hos 
mig. Det mörknar och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig; jag 
hör en koltrast som sjunger timmen innan gryningen.” 

Hur har den så kallade coronaperioden varit? Som en ensam sömn? En lång-
sam händelselös natt? I detta nummer vill vi berätta att livet har fortsatt att 
pulsera. Tron, hoppet och kärleken är inte borta från verkligheten, utan är väg-
ledande stjärnor i mångas liv. Vi räknar med och längtar efter nya tider med 
nyvaknad aktiv gemenskap. 

Och under tiden har somliga landat i ett välbehövligt lugnare tempo, några 
har hittat nya vanor. Kanske någon tänker att det var länge sedan vardagsandak-
terna fungerade så väl. Nu har kyrkans YouTube-klipp blivit en sund rutin. 

När det så småningom återgår till det vi betraktar som det ”vanliga” så skall 
det förmodligen inte vara glest i kyrkornas rum. 

Jag tänker på andra historiska perioder då offentliga samlingar varit omöjliga, 
då tron på Kristus har förbjudits i vissa länder. Ledare har försökt kväva religio-
siteten. Men Strindberg hade rätt när han sa att människan är obotligt religiös. 
Under ateismens täcke har tron spirat som frön i en kylig jord och när våren och 
den mänskliga rättigheten återvänt så har de troendes skara varit flerdubblad. 

I tron ser vi nu på nytt en stor samling av människor som hungrar efter ge-
menskap, efter Gud och Guds vänner… 

Välkommen att läsa om glimtar ifrån en kyrka som pulserat, pandemin till 
trots. Välkommen att tillsammans hoppas på en ljus och varm sommar och en 
friskare och öppnare hösttermin. 

Låt oss tro att många och livgivande samlingar väntar!
• BERTIL CARLSSON

LEDAREN • PASTOR PETER LINDROOS
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FÖRSAMLING
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Gudstjänster med 
50 personer 

RÅN OCH MED 6 JUNI kommer det att 
vara möjligt för 50 personer att del-
ta vid våra gudstjänster på anvisade 

platser. Vi kommer självklart att fortsätta 
att göra gudstjänsterna digitala, och de di-
gitala sändningarna är vår prioritet fram 
tills hela församlingen får träffas igen. 
Men även då kommer vi fortsätta med di-
gitala sändningar. 

Ta gärna med en fikakorg för att fika 
tillsammans efter gudstjänsten. Det går 
bra att inta kaffet i Storstugan, på terassen 
eller ute i en park. Det är självklart viktigt 
att vi håller distans och att vi inte samlas 
tätt på kyrktorg eller någon annanstans. 
Kyrkvärdarna håller koll så att vi inte blir 
fler än 50 personer. Självklart hoppas vi på 
att vaccinationen rullat ut och att pande-
min är hävd, så att vi kan samlas fler än 
50 personer i höst. 
Vi återkommer till 
det när vi vet mer 
säkert. 

• PETER LINDROOS

Marianne håller koll  
på siffrorna 

VÅ TILL TRE GÅNGER i veckan 
traskar Marianne Bergström 
trapporna upp till kyrkans ex-

pedition. Där sysselsätter hon sig med 
församlingens bokföring och detta 
har hon gjort sedan 2010. I sin uppgift 
får hon samarbeta med kyrkans kas-
sör och med åren har det blivit fyra 
olika kassörer. Marianne är pensionär 
nu, men kunskaperna från ett arbets-
liv inom ekonomi kommer väl till 
pass i kyrkan. 

– Det finns olika uppgifter i en för-
samling och just denna kan jag bidra 
med. Jag tycker det är roligt. Sen bor 
jag nära, så det är smidigt att springa 
över. Dessutom finns möjligheten att 
ta en fika i kyrkans café och det är all-
tid trevligt. 

Vi vill framföra ett varmt tack till 
Marianne för det idoga arbete hon gör 
för vår församling varje vecka. 

• VIKTORIA JANNERLAND 

Alla 
gudstjänster 
sänds på 
Youtube 
GÅ IN OCH PRENUMERERA på vår ”Youtube 
kanal Equmeniakyrkan Alingsås”. Där li-
vesänds alla våra gudstjänster på söndagar 
kl. 10.00, de finns också kvar i efterhand. 

• PETER LINDROOS

F
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FÖRSAMLING

Fixargruppen
Nästan varje tisdag, när vi i persona-
len är klara med vår morgonandakt, 
hör vi ett svagt sorl på kyrktorget. Det 
är fixargruppen som börjar samlas och 
samspråkar inför en ny arbetsförmid-
dag. De är oftast ett femtal gubbar som 
möts under Göran Hallkvist ledning. 

Vi frågar Göran vad fixargruppen gör för 
något?
– Vi gör diverse uppgifter i kyrkan och 
även ute på Pojkebo, sådant vaktmästare 
inte hinner med. Till exempel bonar vi 
golv, målar, lagar och reparerar stolar och 
bord, rensar ogräs runt kyrkfastigheten 
och på terrassen. Vi klipper träd och bus-
kar, krattar löv, rensar i förråd och slänger 
sådant som inte behövs. 

Hur har ni påverkats av pandemin? 
– Inte speciellt mycket. Första månaderna 
hade vi ett uppehåll, men sedan satte vi 

igång igen. Vi är något färre i gruppen nu 
än innan pandemin. 

När träffas ni? 
– På tisdag förmiddag vid behov. 

Har ni plats för fler? 
– Absolut! 

Skulle fixargruppen kunna vara något för 
dig? Hör av dig till Göran Hallkvist eller 
expeditionen. 

• PETER LINDROOS 

Konfa 21/22 
ÄR DU FÖDD 2007? Då har du möj-
ligheten att gå konfirmation i vår 
kyrka. 

Vi skulle tycka att det var roligt 
att få lära känna dig! Den 29 septem-
ber kl. 16.30 är du varmt välkommen 
till oss på en prova på-kväll! 

Redan nu går det att anmäla sig på 
www.eqal.se/konfa 

Hoppas vi ses! 

• EINAR SÄKER 
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FÖRSAMLING

Smågrupper kan 
vara räddningen 
Hej Vivi-Anne och Christine. Ni är 
med i en böne- och samtalsgrupp 
med totalt åtta deltagare. Hur har ni 
hanterat pandemins restriktioner och 
längtan efter att mötas? 

I HAR HELA TIDEN försökt att hålla 
regelbunden kontakt med varan-
dra, även med de som på grund av 

sjukdom och ökad smittorisk avstått från 
fysiska möten. I början beslutade vi oss för 
att träffas, men med avstånd, hos varan-
dra. Vi var då fem, sex personer. 

Efter jul och nyår ökade smittorisken så 
då träffades vi digitalt, med Teams, istäl-
let. Sedan, under mars, var vi fem regel-
bundna deltagare. Då började vi att träffas 
i kyrkan. Vi kände att vi kunde göra det 
med säkra avstånd. Just nu är vi sex perso-
ner som träffas på det sättet. 

Christine, för dig har gruppens gemenskap 
betytt mycket, förstår jag. 
– Ja, verkligen. Det var Lars-Olof som ring-
de och bjöd in mig till gruppen. Kanske 
var det 2015. Jag kom in i gruppen med 
mina frustrationer, frågor och min rädsla. 
Jag hade temperament, var pratsamt och 
jag tog mycket plats. Men jag har blivit 
bemött med barmhärtighet, tålamod och 
omtanke. Under åren i gruppen har jag 
fått vara mig själv, gjort bort mig, blivit 
milt tillrättavisad och fått förböner. Sår 
har läkt. Jag har fått utrymme att växa. 
Gruppen har blivit viktig för mig och även 
min man har blivit välsignad – med en gla-
dare fru. Dessa tålmodiga och kärleksfulla 
pensionärer har varit livsviktiga för mig. 

Jag känner främst tacksamhet till Gud. 
Eftersom allt gott kommer ifrån Honom. 
Våra träffar har lärt mig mycket. Jag är så 
tacksam över att få vara med i gruppen. 

Hur ser en samling ut i er grupp? Studerar 
ni någon bok t.ex.? 
– En träff hos oss börjar med bön, sedan 
går vi igenom dagens text som alla läst 
hemma och funderat kring. Ibland läser vi 
texterna igen gemensamt. Vi hastar inte, 
utan tar god tid på oss för samtal kring 
texterna och hur de relaterar till vår egen 
livssituation som kristna. ”Ledarskapet” 
varierar och förändras kontinuerligt i vår 
grupp. Vi avslutar vår träff med en bön. 

Vi har studerat Apostlagärningarna och 
där tagit hjälp av Anna Enbergs guide. Vi 
har också läst ”Andens folk” av Peter Hall-
dorf. I november 2020 var pastor Noomie 
hos oss för att ge tips om litteratur. Vi val-
de då att gå vidare med ”Korsfäst Konung” 
av Timothy Keller. Den boken handlade 
om hur Jesu liv ger mening åt hela histori-
en. Det var en mycket intressant bok som 
fördjupar sig i Markusevangeliet. Just nu 
läser vi Romarbrevet utifrån en guide av 
Olof Edsinger. 

I en annan av församlingens många böne-
grupper finns Tomas Nettelbladt. Hur ser 
mötena ut i din grupp? Har ni påverkats av 
pandemin? 
– Vi träffas varannan vecka i vår böne-
grupp. Förra året pausade vi samlingarna 
från och med mars månad. Vi träffades 
sedan igen några månader under hösten. 
Var och en hade då med sig eget fika och vi 
höll de restriktioner vi hade fått lära oss. 
Men så blev smittläget mer allvarligt och 
vi gjorde en ny paus fram till slutet på ja-
nuari, då vi började ses digitalt på Zoom. 
Det blev en bra lösning. I slutet på april 

-V
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började vi ses på riktigt igen, eftersom de 
flesta av oss då hade fått vaccin. 

Vi har hållit fast gruppen under co-
ronaperioden, men visst har vi saknat att 
kunna träffas. Därför var det så skönt när 
vi kunde börja ses igen, först på Zoom och 
sedan på riktigt. Det är en stor tillgång att 
få tillhöra en bönegrupp. 

Hur ser ert upplägg ut? 
– Vi ses i hemmen och studerar Nya Tes-
tamentet. För närvarande läser vi Lukas. 
Vi läser ett kapitel åt gången och samta-
lar kring det. Sen delar vi böneämnen 
med varandra och ber. Fikar gör vi också. 
Ibland tar vi fikan i början och ibland i 
slutet. 

Nu vill jag vända mig till dig som kanske 
inte är med i någon liknande smågrupp, 
men som skulle önska att få dela en sådan 
gemenskap. Du får gärna vända dig till un-
dertecknad, så kan vi hjälpas åt att skapa 
en ny grupp, för du är troligen inte ensam 
i din längtan. Det kan också vara så att jag 
känner till en befintlig grupp som skulle 
passa dig och som är öppen för att ta emot 
en ny deltagare. 

Det finns också grupper som håller på 
att omformas, dela på sig och hitta nya 
vägar. Dessa små grupper i församlingen 
kallar vi ibland för ”celler”. Celler växer 
genom delning. Till er som lever i etable-
rade grupper ställer jag frågan om ni vill 
växa för att dela er i två grupper när anta-
let deltagare blir lämpligt för det. 

Vi önskar att de små grupperna skall 
fungera väl och slå ut i blom. Du som har 
tankar kring detta är välkommen att dela 
dem med mig som är satt till att leda små-
grupps-verksamheten i församlingen. 

Gud välsigne er alla! 

• BERTIL CARLSSON

RPG:s Dagledigträffar 
EN 2 SEPTEMBER är det dags för 
Dagledigträffarna i RPG:s regi att 
starta på nytt. På grund av osä-

kerheten kring kommande restriktioner 
så ändrar vi klockslag för samlingen. Nytt 
klockslag är 14.00 på torsdagar. Då be-
höver vi inte trängas med förmiddagens 
cafégäster. Samlingarna fortsätter efter 
detta mönster varannan torsdag i höst. 
Sedan får vi utvärdera och återkomma 
med nya beslut. 

Den första samlingen ansvarar Ber-
til Carlsson för. ”Kejsar Wanli dog när 
Alingsås föddes.” Han kåserar om vackra 
ting med en spännande historia, om vitt 
guld och solkigt maktbegär. Hoppas du 
är nyfiken. 

Innehållet i höstens övriga samlingar 
är ännu inte klara, men det ser lovande 
ut! 

Innan höstens första Dagledigträff 
äger rum så planerar Gunnar Boija att 
inbjuda till och genomföra några trev-
liga stadsvandringar, så som skedde un-
der våren. Datum är inte fastställt men 
håll ögonen öppna för annonsering eller 
fråga Gunnar om hur planerna utvecklas. 

• BERTIL CARLSSON 

D
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MER INFO: eqal.se/ 
barnochungdom

Equmenias verksamheter  
startar igång höstterminen  
från och med v.35. 
Hör av dig till respektive ledare  
för mer info 

Söndagsskolan Äventyret
Från 4 år och uppåt.  
Söndagar kl 10.00 

Barnkören Högtrycket
Från förskoleklass och uppåt
Söndagar kl 12.00–13.00  
enligt schema

Soul Children 
från åk 4 till åk 9.  
Fredagar kl 17.30–18.30.

Scout
Från åk 2 till åk 9.  
Torsdagar kl 18.30

Tweenies 
Från åk 5 till åk 7  
Varannan söndag kl 10.00  
enligt schema

Träffpunkt Ungdom
Från åk 7 och uppåt.  
Fredagar kl 19.00

Konfa
För dig som går åk 8.  
Onsdagar kl 16.30

Naturskoj
För barn 0–12 år och vuxna. 
Lördagar kl 10–12
Datum kommer längre fram.

BARN OCH UNGA

Högtrycket 
ÅR BARNKÖR HAR för det mesta fått 
vara vilande under pandemin. Ti-
digare har Högtrycket träffats för 

övning varannan söndag och har bidragit 
med sång och glädje i flera gudstjänster. 
Vi hoppas på att kunna göra detta igen till 
hösten. Från det att du börjat i förskole-
klass är du välkommen. 

Är du intresserad? Hör av dig till JOSE-
FIN GRÖNLUND: 070-184 74 58.

Soul Children 
OUL CHILDREN är en körrörelse som 
riktar sig till tweenies, från årskurs 
4–9. Vi sjunger, dansar och har roligt 

tillsammans! Emma, Signe och Sigrid går i 
Soul Children: 

Vad brukar ni göra när ni träffas med er 
kör? 
Vi brukar sjunga, leka och ibland fika lite. 

Vad är det roligaste med att sjunga i Soul 
Children? 
Lära känna nya vänner, sjunga låtar om 
Gud och att få utveckla sin sång tillsam-
mans med andra. 

Vi möts på fredagar: kl. 17.30–18.30. Är du 
sugen på att vara med? Hör gärna av dig 
till HANNA LINDROOS: 073-063 96 09. 

Emma, Signe och Sigrid

V

S
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BARN OCH UNGA

Träffpunkt Ungdom 
NDER VÅRTERMINEN har vi på TU 
flyttat upp verksamheten till Stor-
stugan, det har varit för att lättare 

kunna undvika trängsel bland ungdomar-
na. Vi har haft en väldigt härlig termin 
där vi fått anpassa aktiviteterna efter de 
restriktioner som varit, vi har t.ex. försökt 
att ha aktiviteter utomhus. Ungdomarna 
har varit förstående och gjort det bästa av 
situationen, vilket har bidragit till en rolig 
och bra stämning på fredagskvällarna. Un-
der vårterminen har det tyvärr varit svårt 
att få ihop ledare till tonårsverksamhe-
ten. Om du som läser detta känner att du 
skulle vilja vara med som ledare och skapa 
en plats där ungdomar får känna trygghet, 
utvecklas i sin tro och ha roligt, så får du 
gärna höra av dig till EINAR SÄKER. 

N
God moves Alingsås 

U HAR GOD MOVES dansskola i 
Alingsås varit igång i ett år! Tre 
grupper har nu dansat en termin 

i Pingstkyrkan och en termin i Equmenia-
kyrkan. I september kör vi igång igen, då 
med rep inför vår föreställning ”En del av 
något större” i oktober, sen börjar höstter-
minen på riktigt vecka 42. 

Har du ett barn som skulle vara sugen 
på att börja dansa? Tveka inte att skicka in 
en anmälan! 

Mer information om grupper och anmä-
lan hittar du på www.godmoves.se 

• SANDRA RYDSMO 

såklart restriktionerna tillåta det. Men 
det behövs också engagemang från för-
samlingen; eldsjälar som kan hjälpa till 
med att laga och servera tacos, baka klad-
diga kakor, vara förebedjare 
på plats och be inför för 
gudstjänsten. 

Vill du vara med och 
hjälpa till? Hör av 
dig till EINAR SÄKER, 
ungdomsledare  
079-337 43 09.

iGod 
OM VI LÄNGTAR efter att kunna fylla 
kyrkan till bredden med ungdomar 
och se tonåringar ta sina första steg 

i relationen med Jesus. Vår ungdomssats-
ning, som vi kallar iGod, har genom åren 
fått betyda mycket för många, inklusive 
mig själv. Och vi håller tummarna att res-
triktionerna ska vara så pass lättade att 
vi kan anordna ett fullskaligt iGod någon 
gång i höst. 

För att det ska kunna bli av så måste 

S

U
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GUDSTJÄNSTER

Söndag 25 juli kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik

AUGUSTI
Söndag 1 augusti kl 10
Gudstjänst ’
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik. Sänds på Närradion 
98,6 MHz.

Söndag 8 augusti kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Peter Lindroos 
Musik: Ida Andersson

Söndag 15 augusti kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Peter Lindroos 
Musik. Sänds på Närradion 
98,6 MHz.

Söndag 22 augusti kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Liselotte J An-
dersson 
Musik: Viktoria Jannerland 

JULI
Söndag 4 juli kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Daniel Klemetz 
Musik: Agneta Bådagård 
Sänds på Närradion 98,6 
MHz.

Måndag 5 juli kl 18.30 
Ekumenisk bön 
(En del av bönekampanjen 
100 städer)

Tisdag 6 juli kl. 17.00 
Korsvandring vid Stora 
torget. (En del av böne-
kampanjen 100 städer)

Söndag 11 juli kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik: Kurt Naess 

Söndag 18 juli kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik. Sänds på Närradion 
98,6 MHz. 

Frivilligvaktmästare 
ET FINNS MÅNGA grupper som är ovärderliga för 
församlingens verksamhet och en av dem är grup-
pen för frivilliga vaktmästare. I dagsläget har vi 

runt 20 hjältar som på kvällar och helger hjälper vår ordi-
narie vaktmästare med allt som hör uppgiften till. Men vi 
skulle behöva bli fler.

Som frivillig vaktmästare finns du till hands för olika 
grupper i kyrkan, både för dem i vår egen verksamhet och 
för andra som hyr in sig hos oss. Det kan handla om att låsa 
upp, ställa i ordning och svara på frågor om våra lokaler. 

Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig till Anders 
Jonsson 0730-521982, eller Jojjo Ulmå, 0700-903209 

• JOJJO ULMÅ

BÖN VARJE VECKA  
f.o.m. 7 september
Morgonbön tisdagar  
kl 8.30 i kyrksalen.
Vardagsmässa tisdagar 
kl 18.30 i kyrksalen

D

Söndag 29 augusti kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Peter Lindroos 
Musik: Agneta Bådagård

SEPTEMBER
Söndag 5 september kl 10 
Gudstjänst 
Predikan: Peter Lindroos 
Musik: konfirmander 

Söndag 12 september kl 10 
Gudstjänst 
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik: Lisa Thunberg

Söndag 19 september kl 10
Gudstjänst 
Predikan: Bertil Carlsson 
Musik. Sänds på Närradion 
98,6 MHz.

Söndag 26 september kl 10 
Gudstjänst 
Predikan: Peter Lindroos 
Musik: Maria Svalander 



11

BÖN/LOVSÅNG/KONSERTER

Körsång i Equmeniakyrkan 
FTER MER ÄN ett år där vi inte haft 
möjlighet att mötas i sång vill vi 
äntligen starta körverksamheten 

i kyrkan i höst. Vi hoppas och tror att ni 
är många som längtar efter att sjunga till-
sammans igen. 

Vi prövar ett nytt upplägg med flera 
körledare som har lite olika ansvarsområ-
den. Erik Mjönes kommer att finnas med 
och hålla i planering och den administra-
tion som behövs. Som körledare kommer 
ni bland annat möta Sara Mjönes och 
Hanna Källberg, vilka kommer att hålla i 
olika musikaliska projekt under året. Hös-
ten startar med några enkla sånger inför 
gudstjänst och körterminen avslutas med 
stämningsfulla traditionella adventssång-
er. Under våren fortsätter vi att sjunga till-
sammans i gudstjänster och vi får även se 
fram emot ett lite större körprojekt, med 
låtskrivaren och musikern Magnus Helm-

E

Save the date: 
12 september – 
församlingsdag 

I HOPPAS kunna genomföra en för-
samlingsdag som kickoff för hös-
ten den 12 september. Vi gör det 

självklart bara om det är möjligt att vara 
fler än 50 och vi tänker att vi gör något 
trevligt på nära håll direkt efter gudstjäns-
ten den 12 september. Mer info kommer 
om det är möjligt att genomföra detta.

• PETER LINDROOS

ner. Detta projekt kommer att presenteras 
mer i nästa församlingstidning. Första till-
fället för kören blir 21 september kl. 19. Vi 
ses efter sommaren i sångglädjens tecken!

• SARA MJÖNES
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Kolla din skräppost! 
M DU HAR LAGT MÄRKE TILL att du 
inte fått församlingens mailut-
skick ska du här få ett bra tips: 

Kolla din skräppost. Mailutskicken kan 
ha hamnat där. Om så är fallet kan du 
skicka ett mail till den e-post som kyrkans 
meddelande kommit ifrån. Då förstår din 
e-post att du vill ha kontakt med oss och 
nästa gång kommer kyrkans utskick di-
rekt i din inbox. 

• VIKTORIA JANNERLAND

O
V
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Einar summerar  
året med konfan 
Hur har detta konfa-år sett annorlun-
da ut på grund av pandemin?
Tyvärr har ju Corona färgat även kon-
firmationen under året. Bitvis har vi 
fått gå över till distansträffar via Zoom, 
då vi inte velat riskera smittsprid-
ning. Lägerhelger som planerats för 
har ställts in och flyttats fram, vilket 
såklart har varit väldigt tråkigt. Men 
konfirmanderna har haft gott mod i 
anpassningarna som har behövts gö-
ras. 

Vad är det du har saknat mest under 
tiden ni var tvungna att ha konfa på 
distans? 
Det jag har saknat mest är att inte 
kunna åka på läger. Det är oftast på 
lägren som konfirmanderna brukar 
tighta ihop sig och bli en grupp. Det 
händer mycket när de får tid att lära 
känna varandra bättre. Det brukar 
också vara på läger som andakterna är 
som bäst. När vi har flera kvällar i rad 
med lovsång och tillbedjan är det som 
att man öppnar upp sig på ett annat 
sätt för Gud. Därför känns det väldigt 
härligt att vi åker på läger tillsammans 
med konfirmanderna efter sommaren! 

När och hur blir konfirmationsavslut-
ningen i år? 
Vi har skjutit på det sista konfalägret, 
konfafesten och konfirmationsguds-
tjänsten till början av höstterminen 
och hoppas att vi då kan samla folk 
igen. Konfirmationsgudstjänsten blir 
den femte september. 

• RICHARD LILJA

På utflykt  
med scout 
Det står en flock cyklar parke-
rade i skogen intill klipporna vid 
Skår. Tar man några kliv i riktning 
mot vattenbrynet, finner man scout-
patrullen Älgen som trampat sig hit i 
sällskap av två ledare. 

ENNA VÅRKVÄLL är en av de första 
med lite mer behaglig tempera-
tur, och det märks på både scout 

och ledare att det gör gott. Gruppen har 
precis fått fyr i lägerelden och slår sig ner 
för en stunds fika runt den. 

Älgen är en patrull med deltagare i åld-
rarna 12–14 år. Scoutledare för patrullen 
är Daniel Einås och Martin Arnstrand. Da-
niel berättar att scoutledarna tidigt under 
pandemin beslutade sig för att köra på 
med sin verksamhet i möjligaste mån. 

– Vi är en scoutkår på cirka femtio per-
soner och vanligtvis träffas vi i kyrkan på 
torsdagskvällarna. Under denna period 
har vi istället mötts på olika platser utom-

D
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hus och varje patrull för sig. Någon gång 
har vi fått ställa in på grund av dåligt vä-
der, men för det mesta har det gått väldigt 
bra. 

Daniel var själv scout när han var liten 
och hakade på uppgiften som ledare när 
hans egna barn började i scout. Han har 
noterat det stigande intresset för frilufts-

liv under pandemin, och där tror han 
att scout har ett särskilt värde. 

– Idag är scout kanske mer 
relevant än någonsin. Många 

barn och ungdomar lever 
stillasittande liv där myck-
et tid spenderas inomhus. 
I scout får man vara ute, 
lära sig att använda red-

skap och bygga saker.
Att vara ute i naturen var 

just vad som lockade en av Äl-
gens patrullmedlemmar till scout. 

Ebba Arnstrand har nu varit scout i drygt 
två år. Hon beskriver sin patrull som spral-
lig och med mycket energi och många 
idéer. 

– Vi känner varandra bra. Nästan häf-
ten av oss går i samma klass. Något av det 
bästa med scout är ju att få träffa kompi-
sarna här. 

Till scout hör förstås också läger och 
hajker. Förra sommarens scoutläger blev 
inställt, men Älgen har lyckats komma 
iväg på ett par hajker under det gångna 
året. Ebba minns också Kämpaleken 2018 
lite extra. Kämpaleken är en tävling där 
olika scoutkårer och patruller tävlar mot 
varandra.

– En av våra patrullmedlemmar kom 
bort från oss andra i skogen. Vi hade ut-
maningar som vi skulle lösa, men behöv-
de hitta vår kompis först. Vi jobbade på 

som grupp och lyckades till slut att hitta 
honom. Vi vann dessutom hela kämpale-
ken och priset var en Muurikka som har 
kommit till god användning. 

Patrullen dröjer sig kvar en stund runt 
elden. Ett trivsamt samtalssorl möter spra-
kande eld och kluckande vatten. Någon 
börjar kasta macka ut mot vattnet och det 
blir snart till tävling och lek. Det är inte 
svårt att förstå att dessa tolv älgar gärna 
går till scout varje vecka. 

• VIKTORIA JANNERLAND

Snabba scout-
frågor med Ebba 
NÄR ÄR DU REDO? 
- Man ska alltid 
vara redo. 
FAVORITKNOP:  
Råbandsknopen (den 
är enklast) 
VIKTIGASTE KUNSKAPEN FRÅN SCOUT: 
överlevnad i natur 
GRILLADE-KORVAR-REKORD: 4 st 
BÄSTA LÄGRET: Senaste hajken då jag 
sov i en kärra vid elden.

Daniel 
Einås

Ebba  
Arnstrand
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CAFÉ/GALLERI

Öppet Hus-verksamhet
Kungsgatan 48 Alingsås
tel. 0707-75 00 52
alingsas@helamanniskan.se
helamanniskan.se/alingsas
Föreståndare: Johan Norén
Bankgiro 645-7832, Swish 123 615 1658

Höstens första 
konstutställningar 

”FÅGLAR & NATUR”  
28 augusti – 26 september 
Fotogruppen Brännvidd från Vårgårda 
öppnar kyrkans galleri efter Covid-19. Det 
är tredje gången de visar sina bilder. Te-
mat Fåglar & Natur speglar gruppens sto-
ra intresse att just finnas ute i Guds natur. 

”GLAD KONST – CLEAN WATER”  
2o ktober – 8 november” 
Golooba Kaabi ställde ut hos oss 2018 
med tema SAFE AND CLEAN WATER. Hans 
konst handlar fortfarande om samma 
tema. Han är från Uganda och bor sedan 
2012 i Borås. Han brinner för vattenför-
sörjning i byar i Uganda och driver ett per-
sonligt projekt där. Han jobbar också för 
organisationen Centre for rural Develop-
ment Africa, som arbetar med att förbätt-
ra barns levnadssituation. Med sina bilder 
vill han förmedla att det är främst kvin-
nor och barn som påverkas av att inte ha 
rent vatten. Hans bilder är målade i akryl. 

Storstädning av 
kyrkan v. 33 och 34 
Din kretsledare 
kommer att förse 
dig med ytterligare 
information när det 
närmar sig.
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• Musikkåren
I höstas var vår musikkår igång och 
övade varje vecka. I oktober beslutades 
om ett uppehåll som pågick fram till 
mars. Efter pausen var kåren tillbaka, 
men delade då upp sig i tre olika 
grupper. Efter sommaren hoppas 
man på att kunna mötas som vanligt 
igen – alla i en stor grupp. Musikkårens 
ordinarie övningar är onsdagar 
kl. 19.00–21.00 i kyrksalen. Nya 
orkestermedlemmar välkomnas varmt! 
PO JÖNBRINK: per.olof.jonbrink@gmail.
com, 0707-612881

• Stickcaféet, Läxhjälpen 
och Akvarellcirkeln
är grupper i vår församling som lagts 
på is under pandemin. Grupperna 
informerar dig som tidigare varit aktiv 
i dem, om när och hur de tar upp sin 
verksamhet igen. Om du har frågor kan 
du skriva till info@eqal.se

GRUPPER & SAMLINGAR

Under det här året är vi med och 
ger stöd till människor i andra län-
der som drabbats hårt av pande-
min. Just nu går pengarna framför 
allt till: 

• Indien och en fond som bildats för 
att avhjälpa de ekonomiska konse-
kvenser som pandemin fått för med-
arbetare inom HCC (vår systerkyrka) 
och deras familjer. Flera pastorer har 
dött och då kan deras familjer inte bo 
kvar i tjänstebostaden. Stöd ges också 
till ombyggnad av en del av ett sjuk-
hus till ett Covid-19 center. 

• Syrien och Libanon där bidrag ges 
till pastorslöner. Inflationen är nära 
300% och levnadsvillkoren är mycket 
svåra. 

• Kongo-Kinshasa där bidrag ges till 
tryckning och spridning av material 
om vad Covid-19 är och hur man göra 
för att minska spridningen. 

Vi får be för människorna och kyrkan 
i dessa länder! På Equmeniakyrkans 
hemsida finns ”En podd om internatio-
nell mission”. Där kan man lyssna till 
missionärer, församlingsmedlemmar, 
personal och representanter från våra 
samarbetskyrkor som samtalar utifrån 
ett internationellt missionsperspektiv.

• INTERNATIONELLA UTSKOTTET  
GUNILLA ERESTAM

Studiecirklar 
och kultur – då 
samarbetar 
vi med

Bön och 
ekonomiskt stöd!

Sara Palm Granat 
i musikkåren.
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FÖRSAMLINGSHÄNDELSER

Hemgångna
Rune Caspersson, född 1922.06.28, avliden 
2021.05.25, tillhört församlingen sedan 1968.

Utträde p.g.a. flytt 
Aron Nordmark, flytt till Betlehemskyrkan i 
Göteborg 

Högtidsdagar
2/8  Eva Benjaminsson  70 år 
4/8  Asta Wallmyr  75 år 
9/8  Ann-Marie Pettersson  85 år 
12/8  Gunhild Broman  92 år 
14/8  Arnold Ivarson  96 år 
21/8  Berit Claesson  60 år 
21/8  Vivi-anne Gunnarsson  85 år 
23/8  Marianne Jansson  85 år 
2/9  Marie Sylvén  60 år 
14/9  Gudrun Källberg  75 år 
24/9  Erik Jansson  91 år 
28/9  Evali Aspsjö  60 år 
29/9  Ruth Kindblad  99 år 
30/9  Eyvor Öst  75 år

Coronasamtal
ET HAR VARIT en lång period av 
restriktioner och begränsningar. 
Men också under denna tid är vi 

en församlingsgemenskap, även om vi 
inte ser varandra fysiskt. Diakonirådet 
insåg att kontakten med församlingens 
medlemmar behöver göras lite tydligare 
än bara genom en tanke på varandra. 

Några församlingsmedlemmar anmälde 
sig till att tillsammans ringa upp alla med-
lemmar, mellan 100 och 30 år, för att få 
höra hur det står till och om församlingen 
kan hjälpa till med något. Det har blivit 
många goda samtal. Om du inte har fått 
något sådant samtal så kan det bero på att 

D

 

Dop 
DEN 5 JUNI hade vi glädjen att ha dop i Hor-
lasjön när konfirmanderna Sigrid Einås 
och Felicia Bern döptes inför sina famil-
jer. Sigrid, Felicia och Einar Säker läste ur 
bibeln, pappa Daniel Einås ledde sånger 
till gitarr och undertecknad höll i akten. 
En otroligt fin stund både andligt och vä-
dermässigt gjorde detta till ett minne för 
livet.

• PETER LINDROOS

telefonlistorna ännu inte är helt genom-
gångna eller att vi inte har kunnat nå dig. 
Det kan ibland vara svårt att nå fram när 
telefonnummer saknas eller är felaktiga. 
Om du känner på dig att en uppdatering 
kan behövas får du gärna skicka uppgifter 
om dina kontaktuppgifter till Viktoria på 
expeditionen. Tack! 

Har vi inte lyckats att nå dig så är du 
mer än välkommen att kontakta mig! Här 
är mitt nya mobilnummer: 0760 1991 26. 

I samtalen har det framkommit att en 
del har blivit sjuka i Corona. De flesta lind-
rigt, som väl är. Men, en del har drabbats 
svårare. De flesta har ändå klarat sig från 
smittan och levt ett ganska hyggligt liv un-
der året som gått. Andra har känt att den 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

NDER SENASTE ÅRET är det 
mycket som har varit annor-
lunda. Nu tror och hoppas vi att 
många av oss blivit vaccinerade 

och att vi mer och mer kan återgå till ett 
mer normalt socialt liv. Vi går nu in i en ny 
fas och då önskar jag att vi kan utvärdera 
det år som gått och att vi kan dra lärdomar 
utav det. Vi har alla fått ställa om och för 
kyrkan har det varit ett nytt sätt att arbeta 
och föra ut evangeliet. T.ex. har våra digi-
tala gudstjänster nått längre än till guds-
tjänstbesökarna som sitter i kyrkbänken. 

När vi nu snart återgår till att kunna 
mötas mer fysiskt i kyrkan så hoppas jag 
att vi inte bara återgår till hur det var före 
pandemin, utan att vi nu tar chansen att 
se över hur vi verkligen vill vara en kyrka 
för Alingsås. Våra planer för ombyggnad/
nybyggnad och försäljning av Pojkebo ser 
ut att dra ut på tiden p.g.a. omständighe-
ter som vi inte själva råder över. Kanske 
att vi kan använda den tiden till att samta-
la och fundera kring vad vi vill som kyrka. 
Styrelsen och personalen kommer tillsam-
mans att ha en workshop kring detta inn-
an sommaren. Till hösten hoppas vi kunna 
involvera betydligt fler i den processen. Vi 
i styrelsen tar tacksamt emot idéer och 
tankar om vad du tycker är viktigt i vår 
församling. 

Så önskar jag alla en skön som-
mar. Ta vara på möjligheterna 
att vara ute och njuta av 
Guds skapelse och glöm 
inte församlingen i dina 
förböner och ditt offrande.

• ULF LAGER 

Postcorona! 

U

NYTT NUMMER?

ofrivilliga ensamheten och isoleringen 
har varit tärande. 

Det har funnits omsorg i funktion 
och många har hjälpts åt när det har be-
hövts. Det digitala utbudet från försam-
lingen har många kunnat utnyttja och 
uttryckt sin tacksamhet över, men det 
kan ju inte ersätta de fysiska mötena. 

Många har uttryckt en längtan efter 
att kyrkans samlingar skall kunna öpp-
na upp igen. Vi tror att det snart skall 
ske och ser framför oss ett uppdämt 
behov av att få mötas för att fira guds-
tjänst inför Guds ansikte och inför var-
andras ansikten. Det skall bli gott! 

• BERTIL CARLSSON

Invigning av spårarscouter 
NÄR MAN BÖRJAR i tvåan har man åldern 
inne för scout. Vår yngsta patrull kallas 
för spårarscouter och den 3 juni hade de 
en egen liten ceremoni vid Skår. Sju spå-
rarscouter och två ledare invigdes. På bild 
syns Magnus Ängslycke som numera kan 
titulera sig scoutledare.

• VIKTORIA JANNERLAND 
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Är du företagare? Var med och stöd 
Equmeniakyrkan i Alingsås genom 
att ha med din logotype i försam-
lingstidningen. Kontakta expeditionen 
tel 0322-63 72 00.

GE EN GÅVA

Insamlingsrapport 
Offer till församlingen inklusive Kyrkoavgift

 2021 2020
Januari 232 000 214 000 
Februari 197 000 231 000
Mars 270 000 259 000
April 234 000 330 000*
Maj 227 000 267 000
Juni  235 000
Juli  237 000
Augusti  251 000
September  223 000
Oktober  243 000
November  243 000
December  229 000

Summa 1 160 000 2 962 000 Larm & låskillarna AB 0322-165 06
Tegelbrukets måleri Lars Persson 0761-18 97 58
PerNic Data AB 0322-63 90 11 info@pernic.com 
Gillis Edman Begravning och Familjejuridik 
Jennie Crusell, begravningsentreprenör,  
0322-20 73 03,  
Sara Palm Granat, jurist, 0322- 20 73 06
Alingsås Huspaket info@alingsashuspaket.se 
www.alingsashuspaket.se

Följ oss på Facebook! 
Där får du tips om vad 
som händer hos oss.

Var med och stötta 
församlingens arbete!
Församlingens Bankgiro 470-83 35
equmenia Alingsås (barn- och ungdoms-
verksamheten) Bankgiro 147-68 78
Bankkontonummer i
Sparbanken Alingsås  8304-8, 23 037 091-8

Swish-nummer: 
• Församlingen  123 554 92 33 
• Cafeterian 123 561 45 24 
• equmenia Alingsås 123 263 84 35
Församlingens 
organisationsnummer  864000-0223
Församlingsnummer 4201
Skall noteras vid inbetalningar till Equmenia-
kyrkan (t.ex till Missionskontot)

*varav 66 500 kr  insamlat för ny 
streamingutrustning.
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Silverboden

Mellby rör AB 0322-418 80 info@mellbyror.se 
Björkdahls begravningsbyrå 0322-180 31 
www.bjorkdahls.se 
Silverboden silverboden@telia.com  
www.silverbodenalingsas.se 
PMU Vinden Second Hand 0322-105 55  
www.vinden.org 
Elautomation AB 0733-60 51 50

Ledlab 0322-30 30 10 order@ledlab.se 
Lundblads Bränsle & Åkeri AB 0322-63 34 00
Sparbanken Alingsås 0322-786 00  
www.sparbankenalingsas.se 
Fastighetsbyrån 0322-170 25  
www.fastighetsbyran.se/alingsas 
Gröna Hörnan 0322-104 10 
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Kungsgatan 46 • 441 31 Alingsås 
Den här tidningen finns också på www.eqal.se


