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I denna ljuva sommartid
KOLAVSLUTNINGARNAS TID är förbi. När jag skriver 
detta har studentfesterna ebbat ut, och i veckorna 
som passerat har finklädda små barn samlats i skaror 
på skolgårdar och i kyrkor för att sjunga in sommarlovet. 

Björkris och syrenkvistar har surrats kring trappräcken. Rosor, diplom 
och presenter till pedagoger överlämnas till höger och vänster. Festlig-
heterna är nu avklarade och alla kan andas ut. Så här års finns en krav-
löshet i luften, stegen blir lättare och axlarna sjunker ner. När det här 
bladet delas ut har sommarens långsamma lunk förhoppningsvis nått 
oss alla.

Men att slappna av och finna vilan är en konst i sig. Det är alltför lätt 
att låta semesterns ledighet bli den tid då man ska hinna allt det man 
inte hunnit under året som varit. Sommarens frihet fylls snabbt på av 
bad, glass, utflykter, resor, upplevelser och nya saker som ska testas. 
Även om det kan vara roligt, utvecklande och givande får man passa sig 
för att inte råka kliva ur ett ekorrhjul rakt in i ett annat.

I vårt hem är Jujja Wieslanders böcker om Mamma Mu en återkom-
mande favorit. De små berättelserna om Mamma Mu och Kråkans påhitt 
innehåller mycket mer livsvisdom än vad man tror vid första anblicken. 
I en av berättelserna råkar Kråkan skjuta iväg sig själv som en missil ge-
nom luften. När han kraschlandar ner på bryggan igen snurrar ögonen 
runt i huvudet och han vinglar desorienterad iväg hemåt. Boken avslu-
tas med något av det klokaste jag någonsin läst, så klokt att det bara kan 
ha kommit från en ko.

”Om man flyger fortare än sig själv, blir man snurrig i huvudet”
Hur många av oss lever egentligen med känslan av att flyga fortare 

än oss själva? Hinner vi med oss? Hinner vi med att vara där vi är eller 
lever vi hela tiden med blicken fäst på allt som ska hända längre fram?

Vår tid är begränsad. Våra dagar här på den-
na jord är dyrbara. Låt oss inte slösa bort dem 
genom att försöka hinna mer än vi kan. Låt 
oss stanna upp, andas in sommaren och vila 
i nuet.

 
• NOOMIE HAMMAR

LEDAREN • PASTOR NOOMIE HAMMAR

S

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, härligt smyckad jorden står,
se hur för dig och mig hon får
så underbara håvor!
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FÖRSAMLING

REDAG TILL SÖNDAG 12–14 augusti 
kommer årets kyrkomöte att äga 
rum i Vårgårda. Vi som församling 

är med och arrangerar mötet som vi hop-
pas skall besökas av många. För er som 
inte är ombud finns det många bra sam-
lingar. Håll utkik efter annonsering i press 
och på vår hemsida. Här följer en del av 
det som händer på Tångahallen i Vårgårda 
om inte annat anges:

Fredag 12 aug
15.00 Hopp för vår tid och kommande, 

Magnus Malm, Equmeniakyrkan 
Vårgårda

19.00 Gudstjänst
21.30 Pubkväll, Musik Mikael Jeff Johnson, 

Mattias Rum och Kök

21.30 Film: Frikyrkans historia, Filmvisning 
och samtal. Bilda, Karin Wiborn m.fl.

 OBS! Platsbokning. Biografen i Vår-
gårda.

Lördag 13 augusti
10.00 Pilgrimsvandring: Herre visa mig 

vägen, Liselotte J Andersson
19.00 Gudstjänst
21.30 ”Berörd” Konsert och hoppfullt sam-

tal, Magnus Helmner med band och 
Alingsås gospel sjunger. Journalis-
ten och författaren Charlotte Rörth, 
Danmark, som oväntat mötte Jesus, 
samtalar med kvällens värdar Vikto-
ria Jannerland och Robert Tjernberg. 
Sändaren bjuder på snittar.

Söndag 14 augusti
14.00 Gudstjänst med ordination

Vårgårda möte 10–28 augusti
VÄLKOMMEN TILL VÅRGÅRDA MÖTE I TÅNGAHALLEN, VÅRGÅRDA

• Centerpartiet, Annie Lööf | Onsdagen den 10 augusti
• Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson | Torsdagen den 11 augusti
• Moderaterna, Ulf Kristersson | Torsdagen den 18 augusti
•  Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar | Fredagen den 19 augusti
•  Liberalerna, Johan Pehrson | Tisdagen den 23 augusti
•  Kristdemokraterna, Ebba Busch | Onsdagen den 24 augusti
•  Miljöpartiet, Märta Stenevi | Torsdagen den 25 augusti
•  Socialdemokraterna, Magdalena Andersson | Söndagen den 28 augusti

Kyrkokonferensen i Vårgårda 12–14 augusti

F
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FÖRSAMLING

Charlotte Rörth och Magnus Helmner
I gudstjänsten den 14 augusti får vi besök av Charlotte 
Rörth från Danmark och musikern Magnus Helmner. 

HARLOTTE RÖRTH är jour-
nalist och författare till ett 
antal böcker som undersö-

ker hur det är att ha och leva med 
de religiösa upplevelser (som ju 
mellan 50 och 75 procent av oss 
män ni skor är med om, enligt nya 
studier). I sin debutbok 2015, ”Jag 
mötte Jesus – bekännelser från 
en motvilligt troende”, berättar 
hon om sina egna överraskande möten 
med Jesus, som hon hade utan att vara en 
andlig sökare. Som den journalist hon var 
intervjuar hon vetenskapsmän, läkare och 
teologer, forskar i historiska skrifter och 
läser poesi för att försöka närma sig en för-
ståelse av vad som hände. Boken blev en in-
ternationell succé och ges även ut i Sverige.

Det gör även hennes senaste bok, ”Med 
rak rygg – en berättelse om tro och mo-
derskap”, som precis har publicerats. I den 

läser hon Bibeln med en kvinnas blick 
och berättar hur det ger henne kraft att se 
nya vägar i #MeToo-debatten. Mitt bland 
de mest välkända historierna finner hon 
styrka, mod och uppmuntran att stå för 
sig själv med alla de erfarenheter hon och 
de flesta kvinnor delar, av förlossningar 
och dödsfall, abort och våldtäkter, orättvi-
sor och karriärstopp. 

• PETER LINDROOS

C

Panelsamtal  
Val 2022 i Alingsås
ONSDAGEN 31 AUGUSTI kl. 18.30 arrang-
erar vi tillsammans med AKN ett panelsam-
tal i vår kyrka med alla gruppledare för partierna i 
Alingsås. Vad vill de lokala politikerna med Alingsås 
kommande mandatperiod? Robert Tjernberg leder 
samtalet och kyrkornas ledare har påverkat frågorna. 

• PETER LINDROOS

Storstädning 
I vecka 33–34 kommer 
vi att storstäda kyrkan.
Mer info 
får du 
från din 
krets-
ledare.

Charlotte 
Rörth

Magnus Helmner
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FÖRSAMLING

Salemkyrkan i 
Biskopsgården

ÅR FÖRSAMLINGSPLANTERING i 
Biskopsgården är nu formellt en 
församling som haft sitt första 

årsmöte och där bytt namn till Salemkyr-
kan. Namnbytet beror på att nästan ingen 
i Biskopsgården kunde uttala det gamla 
namnet. Salem vet däremot de allra flesta 
vad det betyder, nämligen Fridens boning. 
Och det är just det församlingen vill vara, 
en budbärare och gemenskap om fred och 
frid. Församlingen har arbetat fram en vi-
sion som kortfattat lyder:

Gå ut, bjud in och forma lärjungar
Gå ut i andens kraft. Bjud in människor 

till gemenskap med Jesus och varandra. 
Och forma varandra till lärjungar hos Je-
sus. Församlingsplanteraren Felix Linell 
har under året fått god hjälp av ettårs-
teamet bestående av Emelie Persson och 
Hanna Wahlström. De avslutade sitt team-
år nu i juni. Felix Linell hoppas på ett 
nytt team till hösten. ”De får gärna vara 
intresserade av fotboll”, berättar Felix. 

T
Tack Einar!

RE ÅR HAR GÅTT sedan Einar Säker 
började som ungdomsledare i vår 
församling. Han hann arbeta nio 

månader innan pandemin kom, vilket 
gjorde arbetet bitvis ganska annorlunda. 
Einar har brunnit inte minst för TU, vårt 
tonårsarbete. Han har också arrangerat 
iGod, många läger, arbetat med konfir-
manderna, scout, tweenies och mycket 
annat. Under pandemin tog Einar stort 
ansvar för vår streamingutrustning och 

”För många i området spelar fotboll och 
det vore kul om teamet kunde anknyta till 
det”, säger han.

I vår har man haft gudstjänster för för-
sta gången i en kyrka då man hyrt in sig i 
Elimkyrkan, som är en persisktalande för-
samling i området. Salemkyrkan Biskops-
gården drömmer om att kunna vara med 
och starta en fritidsgård till hösten. ”Det 
finns goda förhoppningar om det”, säger 
Felix. Han säger vidare att det känns som 
församlingen börjar bli lite mer etablerad 
och att människorna i området räknar 
med dem när föreningar gör saker tillsam-
mans. I höst har de t.ex. blivit inbjudna att 
delta i Biskopsgårdens festival. Det skall 
bli väldigt spännande, avslutar han. 

• PETER LINDROOS

han är den ende som kan den utrustning-
en riktigt bra. Han har också fotat, skött 
en hel del administration och jobbat med 
våra sociala medier. Einar är väldigt duk-
tig på andakter, undervisning och predi-
kan. Han kommer nu att vara föräldrale-
dig och börja plugga till pastor. Tack Einar 
för allt arbete! Guds välsignelse framåt. 
Du blir en bra pastor. 

Vi tackar Einar och Rose-Marie efter 
gudstjänsten den 28 augusti.

• PETER LINDROOS

V
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FÖRSAMLING

Brottas med Gud
FÖRSTA MOSEBOKEN brottas 
Jakob med Gud. Jag har många 
gånger funderat över vad den 

brottningskampen handlade om. Be-
hövde Jakob göra upp med sin gudsbild, 
behövde han ta ett nytt grepp om sitt eget 
liv eller handlade det om att ta itu med 
gamla sanningar som inte riktigt hade 
stått emot tidens tand?

I höst startar vi något nytt som vi kallar 
just Brottas med Gud. Vi hoppas att det ska 
vara ett forum där vi kan ta oss an alla frå-
gor. Även de frågor vi annars kanske väjer 
för. Frågor som: Kan vi tro på en god Gud i 
en trasig värld, kan jag påverka Gud genom 
min bön, finns Gud i andra religioner och 
hur är jag överlåtet kristen när mitt liv fylls 
av att jobba, laga mat och sortera tvätt?

Jag tror att det finns en styrka i att fun-
dera kring detta tillsammans med varand-
ra. Och detta kommer bli extra bra efter-
som vi gör dessa kvällar tillsammans med 
Pingstkyrkan!

I
Första gången blir den 

2 oktober kl 18. Då kom-
mer Peter Halldorf och inleder ett 

samtal på temat: ”Hur lite kan jag tro och 
hur mycket får jag tvivla?”

Mitt i brottningskampen säger Jakob: 
”Jag släpper dig inte med mindre än att du 
välsignar mig”. I och med det blir Jakobs 
intentioner tydliga. Och jag har samma 
förhoppning med dessa kvällar. Inte att vi 
ska brottas så vi kan kora en vinnare utan 
att vi ska bli välsignade av kampen.

För är det något vi lär oss av berättelsen 
med Jakob är det att vi har en Gud som tål 
att brottas med. Det är en Gud som står 
kvar vad som än händer och att det är en 
Gud som välsignar.

• RICHARD LILJA

Tack Rose-Marie!
20 ÅR HAR Rose-Marie Andersson skött 
om kyrkans café och varit spindeln i 
nätet för nästan allt som har hänt där. 

Hon har blivit ett av kyrkans viktigaste 
ansikten utåt och för många besökare av 
kyrkan den person man förknippar för-
samlingen med. Rose-Marie har lett arbe-
tet tillsammans med ett team av ideella 
och hon har utöver caféet skött maten vid 
konferenser, minnesstunder och diverse 
olika uthyrningar. Ibland vid juletid har 
hon dessutom haft med sig gitarren och 

sjungit för och tillsammans med caféets 
gäster. Rose-Maries styrka är att se männ-
iskor och att få gästen att känna sig väl-
kommen. Hon är nästan alltid glad och 
många kommer att sakna hennes leende 
när de entrar caféet. Tack Rose-Marie för 
tid, kraft, engagemang och kärlek till oss 
och kyrkans gäster. Vi önskar Guds välsig-
nelse i tid som ligger framför. 

• PETER LINDROOS

I
Rose-Marie med flera av de som stöttat 
och hjälpt henne i caféet genom åren.
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MER INFO: eqal.se/
barnochungdom

Equmenias 
verksamheter
Söndagsskolan Äventyret  
från 4 år och uppåt.  
Söndagar kl. 10.00  Startar 4 sept.

God Moves dansskola  
för barn 4–11 år. Startar 5 sept. 
Info: Sandra Rydsmo 0790-654792, 
www.godmoves.se 

Barnkören Högtrycket  
från förskoleklass och uppåt.  
Ojämna söndagar kl. 12.00–13.00. 
Startar 4 sept.

Soul Children från åk 4 till åk 9. 
 Fredagar kl. 17.30–18.30.  
Startar 2 sept.

Scout från åk 2 till åk 9.  
Torsdagar kl. 18.30. Startar 1 sept. 
Spårarscouterna (åk 2–3) träffas 
endast jämna veckor.

Tweenies från åk 5 till åk 7,  
söndagar kl. 10.00. Startar 4 sept. 
Träffas ca varannan sön, kontakta 
ledare för mer info.

Träffpunkt Ungdom från åk 7  
och uppåt. Fredagar kl. 19.00.  
Startar 2 sept.

Naturskoj för barnfamiljer.  
Möts några lördagar under hösten. 
Kl. 10–12. Mer info: Facebookgruppen 
”Naturskoj Equmeniakyrkan Alingsås”.

BARN OCH UNGA

V
Är du 14 år?

I HAR PRECIS avslutat årets konfir-
mation och det gav som vanligt 
mersmak! Därför ser vi redan 

fram emot att få träffa ett nytt gäng nästa 
termin. Är du 14 år eller har någon närstå-
ende som är i rätt ålder, vill vi verkligen 
slå ett slag för att hänga på! Det blir läger, 
fika, lekar, andakter, nya vänner och mu-
sikfestival. Det blir också samtal om Gud, 
bibeln och livet, och hur dessa hänger 
ihop. 

Så gå in på eqal.se/konfa för att få mer 
info. Anmäl dig redan nu och missa inte 
infogrillen den 23 augusti.

Årets konfirmander
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BARN OCH UNGA

Hej Adam!

Med glädje kan vi presentera Adam 
Rosenberg, ny ungdomsledare i 
Equmeniakyrkan Alingsås, från och 
med augusti månad. 

I ÄR SÅ KLART nyfikna på Adam och 
därför kommer här en första liten 
hint om vem han är. Vi ser fram 

emot att lära känna honom ännu mer när 
han påbörjat sin tjänst här i kyrkan.

Var och hur har du vuxit upp?
Jag kommer från Örebro och är uppvuxen 
på en gård med min familj strax utanför 
stan. Min familj består av pappa Andreas, 
mamma Annika, lillasyster Alva, lillebror 
Anton och katten Nicke. På gården har vi 
kor, hästar, hönor och dammråttor. 

Hur har dina senaste år spenderats?
Från att jag tog studenten och fram till i 
höstas så har jag jobbat som säljare på Jula 
i Örebro. Sedan augusti ett år tillbaka så 
har jag gått på Glimåkra folkhögskola och 
studerat gospelmusik på heltid under ett 
helt år. 

Vad gör du helst en ledig dag?
När jag är ledig så gillar jag att dra ut och 
springa, spela gitarr och läsa Bibeln. Att 
kolla fotboll tycker jag också är väldigt 
kul. Allra helst på IFK Göteborg.

Nämn en person som du ser upp till
Jag ser upp till min gammelfarmor Eva. 
Hon är alltid så givmild och mån om an-
dra. När jag blir stor vill jag bli lika snäll 
som henne. 

Vad ser du fram emot i din nya tjänst som 
ungdomsledare?

V
I min tjänst som ungdomsledare ser jag 
fram emot att träffa och lära känna nya 
människor med olika bakgrunder och få 
ta del av deras livshistorier. Att få se hur 
ungdomar växer till egna individer och 
hur deras tro på Gud får en personlig bety-
delse och inte bara är något som mamma 
och pappa har. 

Nämn något som står på din ”Bucket list”*
På min bucket list har det sedan jag bör-
jade på gospellinjen på Glimåkra stått att 
jag vill åka till Chicago och uppleva gos-
pelmusiken där den kommer ifrån. Jag vill 
besöka gudstjänster och lära mig mer om 
hur musiken getts en så betydande roll i 
att föra vidare den historia som afroame-
rikanerna bär på. Att få uppleva vad musik 
har fått betyda, och fortfarande betyder, 
för så många generationer. 

ÅLDER: 21, 22 i november
LYSSNAR PÅ: Kirk Franklin
ÄTER HELST: Tacos
BLIR GLAD AV: Fint väder
BÄSTA FILM: Dumma mej 2
MOTTO I LIVET: Det löser sig

• VIKTORIA JANNERLAND

Adam 
 Rosenberg

* En lista över drömmar man vill förverkliga i livet.
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GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER

Söndag 14 aug kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Charlotte Rörth
Musik: Magnus Helmner

Söndag 21 aug kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Sara Mjönes

Söndag 28 aug kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos. 
Tack vid kyrkkaffe till  
Rose-Marie Andersson  
och Einar Säker.

SEPTEMBER
Söndag 4 sept kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Richard Lilja

Söndag 11 sept kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Musikkåren

JULI
Söndag 3 juli kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Noomie Hammar

Söndag 10 juli kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Gunnar Boija
Musik: Jakob Skarrie

Söndag 17 juli kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Ivan Lytvynov

Söndag 24 juli kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Ivan Lytvynov

Söndag 31 juli kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Olof Carlsson

AUGUSTI
Söndag 7 aug kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Noomie Hammar

BÖN VARJE VECKA
f.o.m. 23 augusti
Bön för ombyggnationen
varje söndag kl 9.00 
i Stilla rummet

Bön inför gudstjänsten
varje söndag kl 9.30 
i Stilla rummet

Morgonbön tisdagar 
kl 8.30 i kyrksalen.
Vardagsmässa tisdagar 
kl 18.00 i kyrksalen
Gudstjänst på Chin 
söndagar kl 13.30, jämna 
veckor. ’’Chinmi hmunk-
hat te ah Pathian kan 
thangtthat tti; hla kan sa, 
Pathian bia kan i ruah’’
Kontakt: Duh Bik Hlawn 
Ceu 0768-03 50 74 

Söndag 18 sept kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Alingsås Gospel

Söndag 25 sept kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Lisa Thunberg

OKTOBER
Söndag 2 okt kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Noomie Hammar

Söndag 9 okt kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: ekumenisk gospel-
kör

Höstens körprojekt
ÖSTENS FÖRSTA körprojekt leds av Emma Unde-
mar. På repertoaren står gospelmusik. Projektet 
görs ihop med Mariakören och alla andra som 

vill haka på. Körprojektet ser ut så här: rep tre måndagar 
kl 19–21 i musiksalen på Församlingsexp i Christinae kyr-
ka; 19/9, 26/9 och 3/10. Kören kommer sedan medverka 
på två gudstjänster den 9 oktober. Först klockan 10 i vår 
kyrka och klockan 18 på en gospelgudstjänst i Christinae 
kyrka. Vill du uppleva gemenskapen och glädjen i gospel-
musiken så kom och var med!

• RICHARD LILJA

H
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BÖN/LOVSÅNG/KONSERTER

den. Du behöver inte gå någon annan-
stans och leta efter den. Du behöver inte 
ens köpa något. Den finns i dig, hos dig. 
Eftersom Jesus finns hos dig. Det enda du 
behöver göra är att söka dig mot honom. 
Att stanna upp, mitt i allt det som fyller 
ditt liv och ge Jesus din närvaro, din tid 
och ditt fokus.

Detta kan vara svårt att få till. Ibland 
orimligt svårt. Men vill du släcka din törst 
behöver du hitta de tillfällen i din vardag 
då du dricker av den källan. Mitt bästa tips 
är att du då tar hjälp av det som redan 
finns omkring dig. Hitta någon samling 
som funkar att gå på. Något som passar i 
ditt schema och är lättillgängligt. Låt se-
dan denna samling få bli en fast punkt i 
din veckoplanering.

I vår församling finns förslagsvis följan-
de mötesplatser att välja mellan:

Tisdag kl 8.30 Bön i kyrksalen,  
kl 18.00 Vardagsmässa i kyrksalen 
(OBS NY TID!)
Söndag kl 9.00 Bön i Stilla rummet

Välkomna att vara med på någon av dessa 
samlingar.

• NOOMIE HAMMAR

Är du törstig?
LEFANTER KAN på något sätt känna 
på sig om det ska regna. Redan in-
nan det har börjat styr flocken sin 

riktning åt det hållet. De kan även höra 
om det har börjat regna på flera kilome-
ters håll. Dessutom kan de hitta under-
jordiskt vatten. Även om inget ovan jord 
tyder på vatten, även om det är brunt och 
torrt överallt, så gräver elefanterna fram 
vattnen med hjälp av snablar och betar.

Trots att om vi är bortskämda med att 
ha drickbart vatten i kranen här i Sveri-
ge, så tror jag att de allra flesta av oss har 
känt oss riktigt törstiga någon gång. Har 
du varit det så vet du förmodligen också 
att allt drickbart inte släcker törst lika bra. 
I själva verket är det få saker som gör det 
så bra som vatten.

Själens törst fungerar på samma sätt. Vi 
kan jaga efter sätt att släcka törsten, att bli 
tillfredsställda och hitta frid. Men oavsett 
hur mycket vi köper eller vilka böcker vi 
än läser, oavsett hur många titlar och ut-
märkelser vi samlar på oss, så släcks inte 
den törsten.

Den kommer tillbaka.

”Den som dricker av det här vattnet blir 
törstig igen. Men den som dricker av det 
vatten jag ger honom blir aldrig mer 
törstig. Det vatten jag ger blir en källa i 
honom, med ett flöde som ger evigt liv.”

Bibelns texter tycks mena att då vi väl har 
funnit livets vatten, kommer det för alltid 
att finnas en källa inom oss. I vårt eget in-
nersta finns Anden som en ständig ström. 
En elefant kan behöva vandra flera veckor, 
flera tiotals mil för att hitta vatten. Du har 
den källan inom dig. Du behöver inte jaga 

E
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Rose-Marie säger  
tack och hej!

I KAN VERKLIGEN kalla Rose-Marie 
Anderssons tid som anställd i vår 
kyrka för ”lång och trogen tjänst”. 

Rose-Marie har jobbat i vårt café, med allt 
vad det innebär. Ingen bakar Budapest-
bakelser som hon, hon har alltid nära till 
skratt, men har också haft skinn på näsan, 
vilket behövts när hon drivit vårt café ge-
nom åren. Vi kommer att sakna henne 
mycket.

Hur länge har du arbetat i Equmeniakyr-
kans café?
Jag började i januari 2002, så nu är det 
drygt 20 år. I början av min tid här var det 
någon som sa att jag säkert skulle bli kvar 
till min pension. Då trodde jag inte det, 
men eftersom jag trivts bra så har jag stan-
nat kvar. 

Vad kommer du att sakna med ditt jobb i 
caféet?
Det är definitivt kontakten med männis-
korna som kommit hit. Det har varit ett 
flöde av alla typer av personer och jag har 
uppskattat dessa möten. Ibland har det 
varit ytliga samtal och ibland djupare. 
Särskilt under pandemin upplevde jag att 

gästerna som kom hade ett behov av att 
prata. När folk har berättat om det svåra 
i livet har jag sagt att vi tar med det i den 
morgonbön personalen har på tisdags-
morgonen. Jag kommer också sakna de 
som kommit och hjälpt mig i caféet. Den 
hjälpen har varit ovärderlig och vi har haft 
trevligt när vi arbetat sida vid sida. 

Vad kommer du inte att sakna?
Varor i kylen som putsväck är borta och 
disk som hux flux dyker upp.

Berätta om ett minne du tar med dig från 
din arbetsplats.
Jag minns en begravning då mycket blev 
tokigt. Jag började morgonen med att 
inse att jag glömt beställa blommor. När 
jag sen plockade fram mina skor hade jag 
tagit med mig två vänsterskor. Jag hade 
hjälp av Marion Svensson och Sonja Svens-
son den dagen och de skrattade så de vek 
sig åt mina vänsterskor. Men allt löste sig 
och det blev en fin minnesstund. Av miss-
tagen blir man vis – det har inte hänt igen.

Vad har du lärt dig av att arbeta i caféet? 
En användbar lärdom jag tar med mig är 
att kunna bemöta olika sorters människ-
or. Men jag har också blivit bra på att baka 
och på att planera, organisera och genom-
driva stora serveringar för dem som hyrt 
våra lokaler och beställt mat. 

Vad har du för drömmar om framtiden?
Mest önskar jag att få vara frisk. Sen har 
jag två barnbarn som jag nu kan spendera 
mer tid med och det ser jag verkligen fram 
emot. Hade jag fått drömma ytterligare så 
skulle det vara kul att få resa till USA igen 
där mina två bröder bor. Min man David 
och jag var där när jag fyllde 50 och det 
skulle vara så roligt att göra det igen.

• VIKTORIA JANNERLAND 

Rose-Marie med sin 
goda hallonbakelse. 
Budapest-rullen var 
vid tillfället slutsåld

V
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D
På återseende,  
Einar!

EN 31 AUGUSTI har han sin sista of-
ficiella arbetsdag som ungdomsle-
dare i vår kyrka. Lyckligtvis finns 

han kvar i församlingen och i vår gemen-
skap. Vi har ställt några frågor till Einar 
och svaren är en kort sammanfattning 
över en stor arbetsinsats som sträckt sig 
över drygt tre år.

Vilka delar av jobbet har du uppskattat 
mest?
Det är svårt att säga! Så mycket har varit 
roligt. Under mina tre år som ungdomsle-
dare har jag skrattat tills jag fått ont i ma-
gen, gråtit tillsammans med sådana som 
kämpar, haft fantastiska gudsmöten och 
fått se många ungdomar ta sina första steg 
tillsammans med Jesus. Jag har fått vara 
med och be om frälsning för flera stycken, 
det har varit dop och jag har fått bli an-
vänd i mina gåvor.

Att vara ungdomsledare är fantastiskt, 
det är något av det bästa och roligaste som 
jag har fått göra i mitt liv. Det som jag har 
älskat mest med att vara ungdomsledare 
är de relationer som skapats under tidens 
gång.

Berätta om ett haveri och en succé från din 
karriär som ungdomsledare:
Vet inte om jag kommer på något riktigt 
bra, men ett ”haveri” som kanske blev en 
succé var när vi på TU en fredag skulle 
åka och bowla. Då hade jag räknat med 
att vi skulle bli runt 20 personer så jag 
hade bara bokat 5 banor. Det slutade med 
att det kom 35 glada ungdomar som ville 
spela bowling. Allt löste sig, men efter det 
blev jag noga med att ta in anmälan innan 
vi hittade på något liknande.

Har arbetet som ungdomsledare förändrat 
dig på något sätt? 
Ja, absolut. Gud har fått arbeta med mig 
på många sätt under den här tiden, Gud 
har fått mig att inse mer om hur jag fung-
erar och vad som är mina gåvor. Han har 
också fått ödmjuka mig många gånger. Jag 
har också blivit påverkad av ungdomarna 
som jag fått vara med att leda. Så är det väl 
i alla relationer egentligen, man influerar 
och man blir också influerad.

Vad har du för planer och drömmar om 
framtiden? 
Nu närmast ska jag vara hemma på föräld-
raledighet på 50% med vår son Elof och så 
ska jag även plugga 50& på ALT – Akademi 
för Ledarskap och Teologi. Det är väl där 
som jag kommer spendera de närmsta 
åren till jag är färdigutbildad pastor. Se-
dan hoppas jag att Gud leder mig till nästa 
steg i livet, kanske som ungdomspastor 
någonstans. Det hade ju varit väldigt roligt 
att få jobba med ungdomar igen!

• VIKTORIA JANNERLAND

Einar ser 
fram emot 
föräldrale-

digheten med 
sonen Elof.
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CAFÉ/GALLERI

Galleri Equmeniakyrkan
SKRIVA OCH RITA MED TRÅD
27 aug – 1 oktober
SKRIVA OCH RITA med tråd är vänprojek-
tet fullt av kreativ lust och nybörjar-
stygn. 

– Vi är glada amatörer, men åh, så 
mycket glädje det ger, säger Ingela 
Hakberg Kjörk som tillsammans med 
Anna Hagnell visar fritt broderi i Galleri 
Equmeniakyrkan i höst. 

Ingela broderar ord på återbrukad 
textil; dukar, handdukar, till och med 
en och annan sko. Anna gör fritt bro-
deri och ylleapplikationer på vadmal. 

– Det är en sån glädje att skapa. Jag 
syr lite slarvigt, det är processen mer 
än resultatet som är det härliga, säger 
Anna som är nybörjare som brodös. 

Broderi har fått ett uppsving de se-
naste åren då många uppskattar det 
kontemplativa fokus som uppstår när 
man syr. Genom 
att visa sina bil-
der vill Ingela och 
Anna uppmuntra 
fler att prova på 
att brodera.

Hej Rebecka!
Efter sommaren får vi varmt välkomna 
Rebecka Nilsson till kyrkans arbetslag. 
Rebecka kommer att arbeta som caféfö-
reståndare och här nedan kan du läsa dig 
till en första glimt om vem hon är. 
Vem är du, Rebecka?
Jag heter Rebecka och är uppvuxen i Långa-
red några mil utanför Alingsås. Där bor jag 
tillsammans med min son Noah. Mina vän-
ner skulle nog beskriva mig som omtänk-
sam,  kreativ och lite av en ”food nerd”

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har tidigare arbetat på Sjöviksgården 
som köksansvarig där.

Vad gör du helst en ledig dag? 
Då börjar jag dagen med en tidig morgonpro-
menad och när jag kommer hem lagar jag en 
härlig frukost med lite jazzmusik i bakgrun-
den. Åker gärna till någon mysig restaurang/
café med vänner/familj

Vad ser du fram emot i din nya tjänst som ca-
féföreståndare?
Jag tycker det är jätteroligt att få skapa en 
miljö/plats där människor kan trivas. Jag 
brinner för ett helhetsintryck där miljö, 
atmosfär, musik och självklart det som ser-
veras är lika viktigt. Jag ser verkligen fram-
emot att få vara med och skapa detta som 
caféföreståndare. Sedan känns det oerhört 
spännande att få vara en del av det som lig-
ger framför i och med ombyggnationen.

Nämn något som står på din ”Bucket list”
Jag har egentligen ingen bucket list, men äls-
kar att resa och upptäcka nya platser. Varmt 
om hjärtat ligger New York, där jag tidigare 
bott. Sedan har livet lärt mig att ta vara på 
varje dag jag får vara med familj och vänner.

ÅLDER. 48
LYSSNAR PÅ: Jazz
ÄTER HELST: Från det Asiatiska köket
BLIR GLAD AV: havet, klippor, salt-
vatten och fiskmåsar
FAVORITBAGARE: Min mamma
MOTTO I LIVET: Livet är nu, Njut!

Rebecka 
Nilsson
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• Musikkåren
Övning onsdagar kl. 19–21
Dirigent: Per-Olof Jönbrink 0302-128 81
Ordförande: Jörgen Svensson  
0734-269669
Startar 17 aug kl. 19.

• Internationellt stickcafé
Torsdagar kl. 17.30–19.30.  
Vi möts från olika kulturer. Stickar, virkar, 
pratar svenska och umgås.  
Kontakt: Gunilla Erestam 0707-293095
Stickcaféet startar 1 sept 17.30

• Akvarellcirkel
Torsdagar kl. 10–13. Startar 29 sept.
Kontakt: Ann-Marie Östby 0708-206560

• Stugträffar
Torsdagar ojämna veckor kl. 14–16.  
Se särskilt programblad.
Torsdagar jämna veckor ses vi kl. 10 vid 
kyrkan för stadsvandring och fika.
Stugträffarna startar 1 sept 14.00, där-
efter varannan torsdag.

• Trivselkvällar  
i Maryds Missionshus
Start 6 sept kl. 18, och därefter varan-
nan tisdag. Programblad finns på 
kyrktorget. Kontakt: Hans Johansson 
0322-183 87.

Studiecirklar 
och kultur – då 
samarbetar 
vi med

GRUPPER & SAMLINGAR

UTSTÄLLNING MED ELISABETH AXÉLL 
1 oktober – 29 oktober
ELISABETH AXÉLL är etablerad konstnär med 
hemvist i Falkenberg. Elisabeth har tidiga-
re arbetat som diakon i vår kyrka och det 
känns roligt att hon nu gör påhälsning i 
form av en konstutställning. Så här beskri-
ver hon sitt arbete:

Jag bor och har ateljé på Grimsholmen, 
strax söder om Falkenberg, nära havet och 
den orörda naturen. Har målat och skapat 
under många år och har hunnit med en hel 
del utställningar på välrenommerade galle-
rier och konstsalonger i vårt avlånga land. 
Har gjort utsmyckningar och temabild till 
körverk och illustrationer till en musikmäs-
sa Är du nyfiken på mitt cv och vill du se 
mer av det jag gör så rekommenderar jag att 
du går in på min hemsida eller instagram.

Mina bilder rör sig i spannet mellan det 
föreställande och det abstrakta och är oftast 
en bearbetning av egna subjektiva händel-
ser i tankar och det verkliga livet. Arbetar 
för det mesta i akryl och oljefärger på duk, 
men även akvarellen är rolig att ta sig an. 
Gör också skulpturala verk som erbjuder 
spännande möjligheter. Överhuvudtaget 
tycker jag att det är roligt att experimen-
tera med materialet och vill hela tiden hitta 
nya former och vägar för mitt skapande.
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FÖRSAMLINGSHÄNDELSER

Barnvälsignelse
Elof Karl-Ragnar Säker, född 2021.09.03, 
son till Josefine och Einar Säker barn-
välsignades den 10 april.
Hector Åke Julius Härenstam, född 
2020.12.17, son till Rachel och Mikael  
Härenstam barnvälsignades den 29 maj.
Hedda Viola Wedemalm, född 2021.12.06, 
son till Alicia och Manfred Wedemalm 
barnvälsignades den 5 juni.

Nya medlemmar
Ismael Nazari, Yassir Osman Didan Tutu, 
Shima Hbrahim Maki Kuri gick med i 
församlingen i samband med gudstjänsten 
den 1 maj.
Alicia och Manfred Wedemalm gick med i 
församlingen i samband med gudstjänsten 
den 5 juni, på flyttbetyg från Korskyrkan 
Uppsala.

Högtidsdagar
4/7  Inga-Maj Karlsson Arkenfjärd 75 år
12/7  Noomi Claesson 80 år
24/7  Stellan Ek  80 år
27/7  Ola Anvegård  50 år
27/7  Jörgen Gannerud  80 år
31/7  Johan Styrud  50 år
14/8  Arnold Ivarson  97 år
18/8  Ulla-Britt Wennemyr  85 år
21/8  Ann-Cristine Cederquist  75 år
6/9  Gustaf Antby  50 år
15/9  Gunnar Lundblad  90 år
22/9  Pierre Schenkel  75 år
29/9  Ruth Kindblad  100 år

Hector  
Åke Julius 
Härenstam

Hedda Viola 
Wedemalm 
med föräld-
rarna Alicia 
och Manfred 
Wedemalm.

Elof Karl-
Ragnar 
Säker

Nytt utskicksprogram
NDER VÅREN har vi börjat använda 
oss av ett nytt program för våra 
mailutskick. Den nya tjänsten he-

ter Mailerlite och möjliggör mer grafiska 
utskick. För vissa har de nya utskicken 
hamnat i ”skräppost” eller ”kampanjer”. 
Ta dig en titt i din mailkorg om detta har 
hänt dig. Om så är fallet kan du flytta mai-
let till din primära inkorg eller lägga till 
kyrkan som en kontakt. •

U

Hemgångna
Julia Lingesund född 1933.11.08, avliden 
2022.04.01, tillhört församlingen sedan 1992
May Schagerlind född 1933.07.17, avliden 
2022.04.26, tillhört församlingen sedan 2021
Erik Jansson född 1930.09.24, avliden 
2022.05.06, tillhört församlingen sedan 1958
Ingela Norresjö-Gunnarsson född 
1960.06.10, avliden 2022.05.06, tillhört för-
samlingen sedan 2010

Nya medlemmar 1 maj

Ism
ael

Yassir

Shim
a
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

F ÖRST VILL JAG ÖNSKA er alla en riktigt skön sommar. Ni som har möj-
lighet hoppas jag tar vara på att vara ute mycket. Vi behöver alla fylla 
på med solljus. Vi behöver också fylla på för vårt inre ljus och det kan 
vi göra genom att besöka våra gudstjänster. Sommartid finns det ju 

också en hel del konferenser och sommarmöten runt om i våra trakter, bl.a. 
Hönökonferensen. I augusti har vi Vårgårda möte med kyrkokonferens och 
partiledarutfrågningar på nära håll.

Vi har under en period arbetat i styrelsen med vår organisationsstruktur. 
På årsmötet fick också styrelsen ett uppdrag att se över organisationen och 
förvaltningen av våra fastigheter. Vi har nu landat i en organisation och ett 
arbetssätt som vi tror ska underlätta relationerna mellan styrelsen och för-
samlingens medlemmar. Varje styrelseledamot har ett engagemangs-
område som man är kontaktperson för. I skissen nedan kan ni se 
vilka dessa områden är och vem som är kontaktperson för vad. Om 
du har en fråga eller idéer kring ett visst område så tag gärna kon-
takt med den styrelseledamot som står som kontaktperson. Är det 
sedan en fråga för styrelsen förs den vidare dit.

• ULF LAGER, ordförande
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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

2022 2021
Januari 260 000 232 000
Februari 271 000 197 000
Mars 251 000 270 000
April 212 000 234 000
Maj 241 000 227 000
Juni 243 000
Juli 235 000
Augusti 256 000
September 222 000
Oktober 245 000
November 251 000
December 289 000
Summa 1 235 000 2 901 000

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)
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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 
PMU Vinden Second Hand 0322-105 55 
www.vinden.org 
Elautomation AB 0733-60 51 50
Gröna Hörnan 0322-104 10
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 
Silverboden silverboden@telia.com 
0322-188 86
Trästaden ”Er lokala snickare” Tel:031-251512, 
www.trastadenbygg.se, info@trastadenbygg.se



20

Kungsgatan 46 • 441 31 Alingsås 
Den här tidningen finns också på www.eqal.se


