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Välkommen  
– allt är förberett!

O
RDEN I RUBRIKEN känner du säkert igen från 

nattvardens inbjudan. Nu vill vi med dessa 
ord hälsa dig varmt välkommen tillbaka 
till kyrkan och många samlingar. Den 29 

september hävs alla restriktioner och vi kan börja 
återgå till ett mer normalt liv efter ett och ett halvt 
års pandemi. 

I denna tidning kommer du märka att mycket är 
på gång av sådant som vi inte gjort på länge. Kon-
sert med musikkåren, besök av Evangelistkvartetten, 
iGod, flera julkonserter, kören återstartar, stickkafét 
öppnar och mycket annat är i görningen. 

Vi hoppas att få se varandra igen och mötas till 
bön, lovsång, kyrkkaffe och tjänst. Visst är det skönt 
att höra orden ”välkommen, allt är förberett” eller 
”maten är klar” och sedan bara gå och ta del av bor-
dets gåvor. Men det är också en djup glädje att få vara 
den som tjänar och förbereder så att andra kan få del. 

Hoppas att du också hittar en plats där du med 
dina gåvor kan vara med och tjäna och förbereda för 
andra. Vi har en hel del lediga volontärtjänster i för-
samlingen. 

Du behövs och vi ser fram mot en ny tid som Guds 
församling. 

• PETER LINDROOS

LEDAREN • PASTOR PETER LINDROOS
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FÖRSAMLING

CAFÈ EXISTENS  
ÄR TILLBAKA 
Nu har det uppskattade föreläs-
ningscaféet ”Café Exsistens” startat 
på nytt, till glädje för många nyfik-
na lyssnare. 

ÖRST UT i höstens lilla serie var 
journalisten, programledaren och 
författaren Niklas Källner. Vi kän-

ner honom från tv- och radioprogram som 
Skavlan, Arvinge okänd och Spanarna. 
Hans föreläsning hade samma titel som en 
av hans böcker; ”Och bilen går bra?” Det 
handlade om småpratets 
betydelse i byggandet av 
goda relationerna. Denna 
samling genomfördes i 
samarbete med Akademi-
bokhandeln i Alingsås.

CAFÉKVÄLLARNA INLEDS med ett drop-in-
café i Storstugan där man kan mingla och 
prata en stund innan kvällens föreläsning 
startar kl 19.00. I höst kostar entrén till fö-
reläsningen 100 kr. Vi hoppas på ett över-
skott som kan ge ekonomiskt stöd till en 
ny Alphakurs där ett fördjupat samtal om 
tro kan äga rum. Alphakursen planeras att 
starta 21/10, se annan artikel i bladet!

NÄSTA CAFÉKVÄLL infaller den 
27 oktober. Då får vi besök 
av Peter Örn. Peter leder re-
geringens ”Kommitté Demo-
krati 100 år – samling för en 
stark demokrati”. Han har ti-
digare varit chef för Svenska 
Röda korset och för Sveriges 

Radio. Peter är även författare till flera 
böcker, den senare med titeln ”Prostata-
cancer – en bok om hopp”. I Café Existens 
reflekterar han över Guds närvaro i en för-
hoppningsfull – och förtvivlad värld.

SIST I RADEN möter 
vi Morten Sager, 
pastor i Saronkyr-
kan Göteborg och 
docent i vetenskaps-
teori vid Göteborgs 
universitet. I Saronkyrkan arbetar han 
med unga vuxna och vid universitetet 
forskar han, handleder doktorander och 
leder en mastersutbildning i evidensbase-
ring. Han har under lång tid varit 
verksam som talare i ämnet tro 
och vetande. Ofta föreläser han 
i kyrkor och poddar och skriver 
regelbundet i kulturtidskriften 
NOD. Den 24 november gästar 
han Café Existens.

VÄLKOMMEN TILL dessa spän-
nande kvällar, tag med dina 
vänner och fortsätt samtala 
om vad som väcks till liv! 
Har du frågor eller reflek-
tioner som du vill ställa 
till kyrkans ledning så får 
du gärna höra av dig till 
undertecknad.

• BERTIL CARLSSON
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FÖRSAMLING

Alla gudstjänster sänds  
på Youtube

RÅN 29 SEPTEMBER upphör alla res-
triktioner och församlingen börjar 
mer och mer återgå till normal 

verksamhet. Men även i fortsättningen 
kommer vi att sända våra gudstjänster 
direkt och i efterhand på Youtube. Bli 
gärna prenumerant på vår Youtubekanal 
”Equmeniakyrkan Alingsås”. 

• PETER LINDROOS

F Alpha –  
grundkurs  
i kristen tro 
Startar 21 oktober kl. 18.30 och 
kör sedan 10 torsdagar under 
hösten. 

TU
Fredagar kl. 19

För vem? från åk 7
Vad? Häng, aktiviteter, fika, 

kompisar och andakt

Kontakt: Einar Säker
     0793-37 43 09

Tweenies 
Jämna söndagar kl. 10

För vem? åk 5-7
Vad? Aktiviteter, tweenies-kamp, 

andakt med mera

Kontakt: Rickard Bern

         0724-65 62 20

Högtrycket
Jämna söndagar kl. 12
För vem? från förskoleklass

Vad? Barnkör

Kontakt:  Josefin Grönlund 

            0701-84 74 58               

Soul Children 
Fredagar 17:30-18:30

För vem? åk 4-9
Vad? Kör och korreografi
Kontakt: Ida Andersson

             0706878262.
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FÖRSAMLING

Höstloppis 
ÅNGA AV OSS skulle nog behöva ren-

sa lite i förråd och liknande. Det är 
lätt att samla på sig mer än vad 

man har användning för. Den 23 oktober 
klockan 10–13 ordnar vi en höstloppis i 
kyrkan, samtidigt som Café Kungen har 
lördagsöppet. Stå själv vid ett bord och sälj 
dina saker eller prismärk och lämna in 
det du har så säljer vi det. Pengarna går 
till ombyggnation eller nybyggnation av 
kyrkan.

När loppisen närmar sig berättar vi mer 
om hur och var du ska lämna in dina grejer. 
Men redan nu kan du boka datumet, berätta 
om loppisen för andra och börja packa 
sånt du vill skänka.

M

Snowlo 2022
EFTER MÅNGA inställda läger är 
det äntligen dags för Snowlo 
igen. Den 27 dec – 1 jan åker 
vi iväg till Kläppen på ett 
efterlängtat tonårsläger och 
letar nu efter dig som vill vara 
med som kökspersonal på 
lägret. Är du den vi söker? Hör 
då gärna av dig till Einar Säker 
079-337 43 09.
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FÖRSAMLING

Mötesplats leva 
mångfald

EVA MÅNGFALD ÄR en mötesplats 
där vi får dela erfarenheter och 
öka vår kunskap om mångkul-

turella och interreligiösa möten. Till-
sammans får vi fundera över frågor 
som församlingsidentitet, vem är 
kyrkan till för och hur bygger vi en 
inkluderande och öppen kyrka för 
alla?

Leva mångfald är en nationell mö-
tesplats som arrangeras av Equme-
niakyrkan i samverkan med Region 
Väst och Studieförbundet Bilda. Det 
vore roligt om vi är flera från vår för-
samling som kan delta i denna mö-
tesplats som hålls i Redbergskyrkan; 
Göteborg och även digitalt den 12–13 
nov.

Talare är Emil Mattson, Räddnings-
missionen, Anders Jonåker och Karin 
Hemmati, Equmeniakyrkan, Martin 
Nyman, Asylrättscentrum.

MER INFO OCH ANMÄLAN: 
equmeniakyrkan.se/kalender/ 
motesplats-leva-mangfald-2021

• INTERNATIONELLA UTSKOTTET

L
Att få dela sin sorg

R DET MÖJLIGT att dela med sig av en 
sorg som ingen annan kan förstå? 
Du som förlorat någon som du 

älskar sörjer på ett unikt sätt. Ingen an-
nan kan leva ditt liv, inte heller känna hur 
just din sorg känns. Men någon annan kan 
gå ett stycke vid din sida och ge dig stöd. 
Några andra kan sitta ned tillsammans 
med dig och lyssna på din berättelse, åt-
minstone en del av den. Det kan vara som 
att öppna ett fönster, att få vädra och kän-
na att det blir lite lättare att andas. I bästa 
fall anar du ljudet av hoppfull fågelsång 
i den andres närvaro. Kärlek och omsorg 
kan hitta nya vägar till ditt hjärta.

JAG HOPPAS ATT du som upplevt sorg och 
saknad under det gångna året också har 
funnit sådana tillfällen som jag försökt 
beskriva. Nu när Allhelgonahelgen när-
mar sig blir vi påminda om de älskade 
som lämnat den här världen. För somliga 
är saknaden stor.

VI INBJUDER TILL ett sorgesamtal i Stilla 
rummet, Equmeniakyrkan Alingsås. Tisda-
gen den 2 november kl 17.30. Samtalet leds 
av pastor Bertil Carlsson och avslutas med 
den offentliga nattvardsandakten vid ljus-
bäraren i kyrksalen kl 18.30. Välkommen, 
oavsett när din förlust ägde rum eller hur 
din sorg ser ut.

• BERTIL CARLSSON

Ä
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MER INFO: eqal.se/ 
barnochungdom

Söndagsskolan Äventyret
Från 4 år och uppåt.  
Söndagar kl 10.00 

God Moves dansskola
Barn 4–11 år.
Nya kurser börjar vecka 42.
Info: Sandra Rydsmo 0790-654792
www.godmoves.se

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 jämna veckor  
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
23 oktober och 20 november.

BARN OCH UNGA

Kompisar och 
aktiviteter  – Tweenies

WEENIES ÄR EN viktig grupp i vår 
kyrka som vi gärna vill lyfta i detta 
nummer av församlingstidningen. 

Ledare för gruppen är Rickard Bern och 
Jimmy Klintenberg. De svarar här på några 
frågor.

Vad är Tweenies för en grupp?
Tweenies vänder sig till barn/tonåringar 
som går i åk 5–7, oavsett om man är van 
att gå till kyrkan eller inte.

Hur kom det sig att Tweenies startades i 
vår kyrka?
Vi var några personer som såg behovet av 
en verksamhet som täcker upp i åldrarna 
mellan söndagsskolan och tonår. Därav 
namnet Tweenies, mitt emellan barn och 
tonårsåldern. 

T

Ä
Konfaåret 20/21

NTLIGEN KUNDE VI ha både konfalä-
ger och konfagudstjänst! Det blev 
ett annorlunda år. Mer skärmtid, 

lite längre och på ett lite annat sätt än tidi-
gare år, men det blev superbra ändå! Tack 
till alla fina konfirmander. Hoppas att ni 
känner att detta inte är slutet på ert fort-
satta liv i kyrkan, utan en nystart! Ni ska 
i alla fall veta att ni är en del av den här 
kyrkan och att ni alltid är välkomna här!

Tack också till er ledare som har lagt er 
tid, kraft och energi! Ni är suveräna och vi 
skulle aldrig kunna gjort detta året utan 
er! Nu ser vi fram emot nästa år och den 
6 oktober är det provapåträff. Tipsa gärna 
de fjortonåringar du har i din närhet! bi
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tw
eenies

BARN OCH UNGA

Hur länge har ni varit ledare och varför 
blev ni ledare i Tweenies?
Tror det är 4 eller 5 år nu. Vi känner att 
det är en viktig målgrupp. Vi har ett gäng 
härliga tweeniesar och vi brinner för att 
skapa något bra för dem.

Varför är Tweenies viktigt?
För barn i den åldern är det viktigt med 
aktiviteter och rörelse i gemenskap. Dess-
utom vill vi genom gruppen skapa möjlig-
het för dem att få mötas och växa i den 
kristna tron.

Hur tänker ni när ni planerar upp en termin?
Vi försöker träffas varannan vecka och fo-
kuserar på aktiviteter av olika slag, samt 
på vår egen gudstjänst. Vanligtvis träffas 
vi på söndagar mellan 10 och 12, men det 
varierar något beroende på vilka aktivite-
ter vi hittar på. Vi åker också på en Twe-
eniescamp en gång per termin. Detta är 

ett kortare läger med övernattning och ett 
tillfälle för gruppen att lära känna varan-
dra ännu bättre. 

Berätta om några ”highlights” från er tid 
som ledare.
Tweeniescampen brukar alltid vara en höj-
dare, då vi gör en lite större aktivitet som 
äventyrsbad, nöjespark eller liknande till-
sammans med lägerliv och andakter. 

Frågor till tweenien  
Ruth Klintenberg:

Vad är det bästa med  
Tweenies?
Att träffa kompisar.

Berätta om något minnes- 
värt från Tweenies.
Det var väldigt roligt när vi sov 
över i kyrkan.

konfa
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GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER

Lördag 13 nov kl. 19
Konsert med musikkåren

Söndag 14 nov kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson
Musik: Jakob Skarrie
Sänds i närradion 98,6 MHz

Söndag 14 nov kl. 18
Sånggudstjänst med 
evangelistkvartetten

Fredag 19 nov
iGod med Jonas Lund, 
Boostbandet och Pedros

Söndag 21 nov kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson
Musik: Viktoria Jannerland

Fredag 26 nov
Julkonsert med Folk, 
 Sandwall och gäster

Söndag 28 nov • 1:a advent 
kl. 10
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Kören 

kl. 18 Adventskonsert  
med församlingskören

DECEMBER
Lördag 4 dec kl. 11
Julmusik-café Joy Unit
på Café Kungen

Lördag 4 dec
Compassion Christmas 
Consert med Mattias 
 Martinsson

Söndag 5 dec kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson
Musik: Lisa Thunberg

OKTOBER
Söndag 3 okt kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson
Musik: Joakim Strandberg

Söndag 10 okt kl. 10
Predikan: Einar Säker
Musik: Musikkåren

Söndag 17 okt kl. 10
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Församlingskören
Nya medlemmar
Sänds i närradion 98,6 MHz

Lördag 23 okt kl. 19
Lights och musik
Richard Lilja

Söndag 24 okt kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson
Musik: Maria Svalander

Söndag 31 okt kl. 10
Gudstjänst alla åldrar
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Högtrycket

kl. 12 Församlingsmöte

NOVEMBER
Tisdag 2 nov kl. 17.30
Sorgesamtal 
med Bertil Carlsson 
i Stilla rummet

Lördag 6 nov kl. 18
Alla helgons dag
Musikgudstjänst med 
ljuständning för under året 
avlidna.
Andakt: Bertil Carlsson
Musik: Cecilia Luther

Söndag 7 nov kl. 10
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Antonia Axelsson 

BÖN VARJE VECKA  
Morgonbön tisdagar  
kl 8.30 i kyrksalen.
Vardagsmässa tisdagar 
kl 18.30 i kyrksalen

Söndag 12 dec kl. 10
Gudstjänst alla åldrar
Predikan: Einar Säker
Musik: Högtrycket
Sänds i närradion 98,6 MHz

Tisdag 14 dec kl. 18.30
Berättarkväll  
”Jular vi minns”  
avslutas med nattvard

Lördag 18 dec kl. 11
Julmusik-café  
med familjen Ivarson

Söndag 19 dec kl. 10
Predikan: Peter Lindroos

Fredag 24 dec kl. 23 
Midnattsmässa
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Richard Lilja

Söndag 26 dec kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson

Söndag 2 jan kl. 10
Predikan: Peter Lindroos

Söndag 9 jan kl. 10
Predikan: Bertil Carlsson

Söndag 16 jan kl. 10
Predikan: Peter Lindroos
Sänds i närradion 98,6 MHz

FÖRSAMLINGSMÖTE 
Söndag 31 okt kl. 12
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Evangelistkvartetten 
utgörs av 

Dan-Inge Olsson, Carl-Olov Hultby, 
Jan Erixon och Göran Klemetz. 

De gästar vår kyrka  
söndagen den 14 november kl. 18.

BÖN/LOVSÅNG/KONSERTER

Körsång 
NTLIGEN HAR höstaktiviteterna dra-

git igång och livet normaliseras 
mer och mer. Vi vill bjuda in till 

körsång i Equmeniakyrkan och alla sång-
sugna är välkomna. Det vore fint att få 
mötas i sång i olika åldrar och känna att 
vi hör ihop. Jag kommer leda körövning 
tre tisdagar och sedan sjunger vi på en 
gudstjänst. Om du känner dig lite ring-
rostig och inte sjungit så mycket senaste 
året kan du passa på att komma just till 
dessa övningar. Vi värmer upp rösten och 
sjunger enkla roliga sånger som alla kan 
lära sig.

Jag ser verkligen fram emot att träffa 
er och sjunga tillsammans med er. Om 
du har frågor kan du höra av dig till Ric-
hard Lilja.

Vi övar följande datum:
Körsång för blandade åldrar  
tisdagar 19.00–21.00
28/9 • 5/10 • 12/10 •  
sön 17/10 08.30–09.30 övning, 10.00 
gudstjänst

Inför advent
19/10 • 26/10 • v 44 höstlov • 9/11 • 16/11 
• 28/11 samling 08.00, adventsgudstjänst 
10.00. Konsert 18.00, samling 16.30.

• SARA MJÖNES
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Konsert med 
musikkåren 

Lördagen den  
13 november kl. 19.00
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RPG:S Dagledigträffar
RPG:S DAGLEDIGTRÄFFAR, även kallade 
Stugträffar, är igång nu under hösten. Vi 
ses kl. 14–16 på torsdagar ojämna veckor. 
Jämna veckor träffas vi kl. 10 för en stunds 
stadsvandring och fikar dessutom tillsam-
mans i Café Kungen.

”Bröd och skådespel” fick besökare av stug-
träffen den 16 september. Anders Caringer 
underhöll med sång, gitarrspel och underfun-
digheter.
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• Musikkåren
Övning onsdagar kl. 19–21
Dirigent: Per-Olof Jönbrink 0302-128 81
Ordförande: Jörgen Svensson  
0734-269669

• Internationellt stickcafé
Torsdagar kl. 17.30–19.30
Träffpunkt med språkträning.
Vi stickar, pratar svenska, umgås och 
fikar tillsammans.
Kontakt: Gunilla Erestam 0707-293095

• Språkträning och läxhjälp
Stängt hösten 2021 .Planeras sätta 
igång våren 2022.

• Akvarellcirkel
Start 7 oktober kl. 10–13.  
Därefter varje torsdag samma tid.
Kontakt: Ann-Marie Östby 0708-206560

• Stugträffar
Torsdagar ojämna veckor kl. 14–16
(se separat seniorprogram på kyrktorget)
Torsdagar jämna veckor ses vi kl. 10 för 
stadsvandring och fika.

• Trivselkvällar i  
Maryds Missionshus

Start 12 okt, därefter varannan tisdag 
kl. 18
3 oktober kl. 11–13 firas Maryds Mis-
sionsförsamling 150 år med tipsprome-
nad, våfflor och kaffe.

Studiecirklar 
och kultur – då 
samarbetar 
vi med

GRUPPER & SAMLINGAR

Söndagsskola 
Söndagar kl. 10 

För vem? från 4 år
Vad? Lek, pyssel, drama, bibel, sång 

och musik 

Kontakt: Jennie Crusell
             0734-294758

Scout 
torsdagar 18:30

För vem? från åk 2
 Vad? Natur, hajker, läger, knopar, 

korv, pinnbröd, spårning o.s.v.
Kontakt: Daniel Einås
              070-303 62 95

 

Naturskoj 
Natur, lek, kunskap & grill

För vem? barn och vuxna

När? 28/8, 25/9, 23/10, 20/11
Kontakt: Frida Bådagård    

           0702110598
Mer info: fb-gruppen

”Naturskoj i Equmeniakyrkan Alingsås”
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CAFÉ/GALLERI

GLAD KONST – CLEAN WATER
2 oktober–8 november

I föregående församlingsblad pålystes 
Golooba Kaabis utställning ”Glad konst 
– Clean water”. Den 9 oktober har Café 
Kungen lördagsöppet och då kommer även 
Golooba Kaabi finnas på plats i kyrkan 
med sin utställning. Han kommer att kun-
na svara på frågor om sin konst och dess-
utom visa några filmer som tar upp ämnet 
om rent vatten i hemlandet Uganda. 

BLANDADE VERK
13 november–6 december

Helena Knuuti visar olika tekniker i sina 
bilder. Hon utforskar olika medier som 
akvarell, akryl, tusch, cyanotopi och foto-
grafi. 

”Jag var bara 3 år när vi kom till Sve-
rige. Jag, mina fyra storebröder och mina 
föräldrar. Året var 1969 och det var brist 
på arbete i Finland. Far hade fått arbete 
på Volvo. Framtiden skulle komma att 
se olika ut för oss barn, men den gemen-
samma nämnaren skulle bli konsten. Jag 

God Moves
Måndagar

För vem? från 4 år
Vad? Dansgrupper
Kontakt: Sandra Rydsmo

                 0790-65 47 92
Denna termin i Pingstkyrkan

Mer info: 
godmoves.se
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följde mina bröders konstutövning vid si-
dan av, drömmande och fascinerande. Inte 
förrän mina tre barn blivit vuxna skulle 
mitt konstintresse få möjlighet att ta sig 
uttryck i olika skepnader. Jag älskar fär-
ger. Fascineras av hur de kan sättas sam-

man för att skapa en känsla. Kan fördjupa 
mig i linjer. De är så klara, böljande och 
uttryckesfulla”. Helena bor idag i Björbo-
holm i Lerums kommun.

Helena har studerat digital bildbehand-
ling, rörlig bild och visuell kommunika-
tion på Jönköpings universitet. Dessutom 
har hon gått en distansutbildning i konst 
på Malmfältens folkhögskola, målat ak-
varell med vägledning av Iréne Lidvall 
Gullersby och lärt sig cyanotopi av Sarah 
Lycesten. 

HEM LJUVA HEM
11 december–10 januari 2022

Många av oss har nog gamla bonader hem-
ma på väggar eller undanstoppade i linne-
skåp. Flitigt broderade i hemmets lugna 
vrå, förmedlar de ofta ett tröstande ord el-
ler livsvisdom längs vägen. I denna utställ-
ning vill vi samla exemplar av denna var-
dagliga konstform, och du 
får gärna vara med 
och visa just din 
bonad. Lämna in din  

BRODERADE BONAD 
med text till  

Lisbeth Axelsson Lind  
på kyrk torget den  

9 december  
kl. 13–17

Bild av Helena Knuuti

CECILIA LUTHER gästar kyrkan   
lördagen den 6 november kl. 18.

Om sorg och död, men också 
om kärlek och hopp.  

Dikter och målningar blandas med musik.
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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 
Robert och Marie-Louise Carlsson, flytt till 
Bjärke församling Svenska Kyrkan. 

Högtidsdagar
3/10 Runar Broman  85 år
5/10  Marcus Grabill  50 år
10/10 Östen Sundell  75 år
12/10 Dan Edvardsson  60 år
12/10 Tommy Johansson  75 år
17/10 Kjell Lundblad  70 år
21/10  Britta Odby  93 år
23/10 Ing-Britt Lagerström  75 år
29/10 Ann-Margret Johansson  94 år

3/11 Aung lay poe Poe  60 år
4/11 Marine Fagersson  75 år
8/11 Gunvor Isaksson  93 år
16/11 Lena Westerlund  70 år
20/11 Catharina Lidstedt Berglund  60 år
29/11  Anna-Lena Larsson  70 år

1/12  Gun Kronberg  93 år
2/12  Fredrik Torgnysson  50 år
13/12 Erling Einås  85 år
15/12 Berit Pettersson  91 år

vilken krets?

Barnvälsignelse
EJE Nils Josia Axelsson. 
Född 2020-04-09. Son till 
Antonia och Totte Axels-
son och lille bror till Julle. 
Välsignades i gudstjänsten 
den 20 juni.

Dop
NATHANIEL Kian Carlén.
Född 2021-01-30
Son till Erika och Kian 
Carlén och lillebror till Melis och Emanuel. 
Döptes i gudstjänsten den 15 augusti.

VILL DU DÖPA DIG 
ELLER BLI MEDLEM I 
FÖRSAMLINGEN?
Söndag 17 oktober kommer 
vi att hälsa nya medlemmar 
och vi hoppas också på dop. 
Tala med någon av pasto-
rerna om du är intresserad 
eller vill samtala om detta.

• PETER LINDROOS

 Eje Axelsson barnvälsignas.

Nathaniel Carlén döps.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

J
Ordföranden har ordet!

UST NU PÅGÅR Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens. Den är i år, liksom 
förra året, helt digital och vi som är 
ombud sitter hemma vid våra dato-
rer några gånger om dagen och läser 

debattinlägg och röstar. Visst fungerar 
det, men det blir inte samma fest som när 
vi får mötas fysiskt och samtala om vik-
tiga frågor ansikte mot ansikte. En stor 
fråga på konferensen är hur det framtida 
internationella arbetet i Equmeniakyr-
kan ska se ut. Motioner som behandlas, 
handlar om klimatnödläge, att inkludera 
HBTQi-personer, att anställa farsitalande 
evangelist, att utveckla kontakter med 
fredsorganisationer i Israel-Palestina och 
ytterligare några ämnen. Detta är ju också 
ämnen som är angelägna i vår församling 
och som vi på olika sätt kommer att jobba 
med i styrelse och församling.

Andra frågor på styrelsens bord är ju 
ombyggnation/nybyggnation och organi sa-

tionsförändringar. Styrelsen fick ett upp-
drag av årsmötet att utreda om vi ska bil-
da aktiebolag för den kommersiella delen 
och fastigheten. Vi jobbar på med detta 
och inhämtar kunskaper från andra för-
samlingar och kompetenta personer. När 
det gäller byggplanerna så har det gått lite 
i stå, då vi i maj fick nej från Samhälls-
byggnadsnämnden på att starta planpro-
cessen. Vi håller också på att se över hur 
vi ska organisera verksamhetsfunktioner 
på ett bra sätt.

Så gläds vi åt att vi nu kan öppna upp 
kyrkan och bjuda in människor till guds-
tjänst och gemenskap. Vi hade ju planer 
på en församlingsdag i september men 
den gick inte att genomföra. Nu satsar vi 
i stället på en hejdundran-
de julfest för alla åldrar 
den 8 januari.

• ULF LAGER

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

Öppet Hus-verksamhet
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ANNONSER

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 243 000 235 000
Juli 235 000 237 000
Augusti 256 000 251 000
September  223 000
Oktober  243 000
November  243 000
December  229 000

Summa 1 894 000 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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ANNONSER

Agnes Björkdahl
Roger Björkdahl

Södra Ringgatan 8 • Alingsås • Tel 0322-180 31
Storgatan 34 • Herrljunga • Tel 0513-101 90

Parkgatan 10 • Vårgårda • 0322-62 50 62
agnes@bjorkdahls.se • www.bjorkdahls.se

Visitkort Agnes_o_ Roger Björkdahl.indd   1 2013-07-01   13:14:58

Silverboden

Mellby rör AB 0322-418 80 info@mellbyror.se 
Björkdahls begravningsbyrå 0322-180 31 
www.bjorkdahls.se 
Silverboden silverboden@telia.com  
0322-188 86
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


