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Midvinter
ET BLIR INTE ALLTID som man har tänkt sig. En osed-
vanligt enveten influensa tog familjen Hammar 
med storm lagom till jul och dröjde sig kvar över ny-
året i form av bihåleinflammation och hosta. Planerna för 

umgänge med släkt och vänner fick ställas in en efter en. Den så välbehöv-
da vilan ersattes av hostiga småttingar som behövde tas om hand och en 
dimma av Kåvepenin och Cocilliana etyfin. Nej, det var sannerligen inte så 
jag hade planerat att julledigheten skulle se ut. Men det är väl så livet är? 
Stora planer, oförutsedda händelser, nyckfullt väder och otajmade förkyl-
ningar i en salig blandning. Som en pralinask utan innehållsförteckning, 
där man aldrig vet om man får en trillingnöt eller ett romrussin.

Men på tiden biter inga förkylningar eller influensor, oavsett omstän-
digheterna rör den sig framåt. Igår var solen uppe 2 minuter och 36 sek-
under längre än i förrgår (enligt vackertvader.se). Det kanske inte låter så 
värst imponerande, men dagen har redan blivit 25 minuter längre sedan 
vintersolståndet i december.

Tiden går. Stadig och trofast. Och precis som den gjort i alla tider kom-
mer våren åter och väcker liv i det som nu är fruset (eller åtminstone blött, 
kallt och lerigt).

Viktor Rydberg diktar om Midvinternattens hårda köld. Och oavsett 
vad termometern visar befinner vi oss fortfarande mitt i vintern. Det är 
en bit kvar innan värmen kommer åter. Men hoppet om vårens återkomst 
får sjunga sin sång inom oss. Och vi får längta efter den dag då våra an-
sikten som varit nedborrade i halsdukar och jackans krage återigen får 
vändas upp mot solen och känna hur värmen tinar även det som blivit 
fruset inom oss.

”Påsk, uppståndelse, helig vår
Nu är min fastetid slut-
Efter en vinter svart och svår
Slår mina påskliljor ut”

Ur Helig vår, Nils Bolander

• NOOMIE HAMMAR

LEDAREN • PASTOR NOOMIE HAMMAR

D
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FÖRSAMLING

Brottas  
med Gud
Under våren fortsätter 
samlingarna tillsammans 
med Pingstkyrkan. Det för-
sta tillfället kommer vi att 
kunna lyssna till Magnus 
Bramer, en av pastorerna i Betle-
hemskyrkan i Göteborg. 

AGNUS KOMMER att tala om bi-
belsyn. Hur förhåller vi oss till 
Bibeln? Bibeln har använts av 

otaliga människor för att rättfärdiga både 
goda och onda gärningar. Är det Guds ord 
eller en förlegad samling böcker? Vad be-
tyder det om bibeln är inspirerad av Gud 
men skriven av människor? I nya testa-
mentet berättas om hur Filippos möter en 
hovman som läser Jesaja. Filippos ställer 
då en fråga, som även vi behöver ställa 
oss. ”Förstår du vad du läser?” Vi möts för 
att fundera tillsammans på vad vi i vår tid 
svarar på Filippos fråga. 

Årets första Brottas med Gud blir den 19 
februari kl 18.00 i Equmeniakyrkan.

Under våren planeras det även för fler 
samlingar där du får tillfälle att utmanas 
i din tro. Ett datum som är väl värt att 
spara är den 26 april, då det blir en live-
podd med den populära Läsarpodden – en 
podd där teologerna Joel Halldorf och Pat-
rik Hagman samtalar kring böcker, samtid 
och teologi. Mer info kommer angående 
detta längre fram.

• NOOMIE HAMMAR

M

Babysång
Äntligen drar vi igång! Onsdag 25 januari kl. 10 
startar vi babysång i Equmeniakyrkan.

VI RÄKNAR MED en grupp sång- och leksugna barn och 
föräldrar som träffas en gång i veckan. Vi sjunger 
en stund och fortsätter sedan med fika på 
Café Kungen, för de som vill. Ingen an-
mälan krävs och det är alldeles gratis. 

• JOJJO ULMÅ (ledare för babysången)
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Fastan
Askonsdagen infaller i år den 22 fe-
bruari och inleder den fasta som 
sedan följer oss fram till firandet av 
påsken. 

TT FASTA ÄR ATT AVSTÅ något för att 
vinna något annat och praktiseras 
inom många religioner och ideo-

logier. Kärnan i den kristna fastan centre-
ras kring att få tid för eftertanke och bön, 
tid att komma närmare Gud och att få nya 
perspektiv på sin tillvaro.

Under de senaste åren har praktiken av 
att fasta fått nya uttryck. Tidigare förknip-
pades fasta med att man avstod ifrån mat, 
men nu sätter enbart fantasin gränser. 
Många väljer att fasta från sociala medier, 
avstå från att köra bil, äta socker, kött el-
ler titta på serier. Kanske finns det något 

i ditt liv som du kan avstå under den här 
tidsperioden? Kanske kan du lägga något 
åt sidan för att få mer tid för bön och ef-
tertanke? Har du aldrig fastat förut skulle 
jag vilja utmana dig att pröva. Men ett gott 
råd är att inte lägga ribban för högt, utan 
på en nivå du tror att du faktiskt kan kla-
ra. (Man kan dessvärre inte välja att fasta 
från typ gå till jobbet eller skolan. Det är 
fortfarande bara skolk. Tyvärr.)

Under fasteperioden försöker vi på oli-
ka sätt skapa tillfällen för eftertanke och 
bön. På askonsdagens kväll kl 18.00 samlas 
vi för att fira en askonsdagsmässa, och in-
leda fastan gemensamt. Under den period 
som sedan följer fram till påsk kommer 
du återigen att kunna följa våra vardags-
andakter på Youtube.

• NOOMIE HAMMAR

FÖRSAMLING

Vårgala, 25 mars
POV: När människor av olika åldrar, 
kön och sociala grupperingar möts 
för att umgås.

AN DET FINNAS något vackrare? Kan 
det finnas något viktigare? Jag 
tror knappt det. Nu så har det 

äntligen blivit dags igen. Lördagen den 25 
mars planeras det för en gala i vårens teck-
en. Exakt vad detta kommer att innefatta 
får ni veta i sinom tid. Men skriv redan nu 
upp datumet i era almanackor, lägg på-
minnelser i telefonen och planera för en 
dag fylld av skratt, gemenskap och glädje.

• NOOMIE HAMMAR

K
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FÖRSAMLING

Alingsås stöttar 
Ukraina
Vår församling är med i nätverket 
Alingsås stöttar Ukraina och arbetet 
fortsätter under våren. 

ET FINNS CA 75 UKRAINARE i vår 
kommun och de längtar efter 
att lära sig svenska och att hitta 

arbete. Varje torsdag kl. 18.00 har vi en 
samling med mat, gemenskap och infor-
mation. Vill du vara med? Det är bara att 
komma för gemenskap eller för att hjälpa 
till. Prata med undertecknad. 

En grupp från AHK integration har hela 
hösten arbetat intensivt med att kartlägga 
alla ukrainares bakgrund och utbildning 
för att hjälpa dem att hitta in på arbets-
marknaden. Vi har också under sex veckor 
kunnat anställa Håkan Claesson för att in-
tensifiera det arbetet. Sju ukrainare har 
under hösten fått jobb vilket är väldigt 
glädjande.

Med hjälp av statliga pengar kunde vi 
också i samarbete med Hjälmareds folk-
högskola erbjuda sex veckors svenskun-

dervisning fem dagar i veckan där alla fick 
var sin dator. Vi har fått nya pengar till 
församlingen från FSUF och kommer att 
kunna erbjuda ytterligare ca två månaders 
undervisning i svenska fyra dagar i veckan 
nu i vår. Anna-Lena Larsson från vår för-
samling är lärare tillsammans med Helena 
Heldin från Sollebrunn. Vi räknar med ca 
25 elever som kommer till kyrkan fyra da-
gar i veckan. Just nu jobbar vi också med 
att göra en ny ansökan för att få utveck-
lingspengar från EU för att kunna arbeta 
vidare med undervisning, arbetsförmed-
ling och psykologhjälp för de ukrainska 
familjerna.

• PETER LINDROOS

D Malin Lilja undervisar i 
svenska i rådsstugan.

Kära församling! 
ARJE SÖNDAG SAMLAS drygt 20 

barn nere i vår källare till sin egen 
gudstjänst Söndagsskolan. Sång, 

samtal, drama, pyssel och lek – visst låter 
det roligt att vara med på? Så bra! Vi behö-
ver nämligen vara några fler ledare för att 
få till detta på bästa sätt.

Om du vill vara med, kontakta Anna 

V
Stjärnered, Anna Sidblad, Sofia Lindroos 
eller Carina Harrysson. Du behöver inte 
vara bra på allt som nämnts ovan, men att 
tycka om barn och Jesus är en fördel.

Vi siktar på att man som ledare har 
ansvar var tredje söndag. Det 
finns bra material att hål-
la sig till som är utarbe-
tat av Pingst ung. 

• ANNA SIDBLAD
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FÖRSAMLING

Svenskundervisning 
med mersmak

I november och december gjorde vi 
om ett av våra rum i kyrkan till skol-
sal. Tillsammans med Hjälmared 
folkhögskola bedrev vi svenskunder-
visning för ukrainare. Möt två av 
eleverna som tagit del av undervis-
ningen: Elisabeth och Yulia. 

AD HAR NI GJORt under veckorna 
med svenskundervisning?

– Vi har lyssnat mycket och för-
sökt att lära oss så många svenska ord som 
möjligt. Vi har fått lära oss svensk gram-
matik och vi har studerat svenska traditio-
ner, säger Elisabeth.

– Vi har också åkt på utflykter för att 
förstå mer om olika platser i närområdet. 
Vi har bland annat besökt Alingsås mu-
seum, gymnasiet i Lerum, biblioteket och 
ett shoppingcenter, säger Yulia. Elisabeth 
fyller i att de också sett flera svenska fil-
mer och sedan diskuterat relationer och 
handling i filmerna. 

På frågan om vad som varit svårast i un-
dervisningen svarar Elisabeth att det varit 
att våga prata svenska. 

– Vi är kanske lite blyga fortfarande och 
behöver praktisera språket mer, reflekte-
rar Elisabeth. Roligast var i alla fall när de 
fick en uppgift att gå till Storken och fråga 
främlingar olika frågor, t.ex. om vägbe-
skrivning till en viss affär. 

– Många blev förvånade över våra frå-

gor, men alla var trevliga och hjälpsamma, 
säger Yulia.

Både Elisabeth och Yulia uttrycker tack-
samhet över den start de fått i att lära sig 
svenska språket.

– Vi har tyvärr inte fått möjligheten att 
läsa SFI, så vi är så glada över veckorna 
här. Våra lärare har varit jättebra och jag 
önskar att vi hade kunnat fortsätta under-
visningen, avslutar Elisabeth och Yulia 
nickar instämmande. 

• VIKTORIA JANNERLAND

V ELISABETH
ÅLDER: 34
FAVORITORD 
SVENSKA: Precis! 
(svenskarna säger 
det mycket)
FAVORITORD 
 UKRAINSKA:  
Україна (= Ukraina)

YULIA
ÅLDER: 45
FAVORITORD 
 SVENSKA: Olika! (Det 
låter som ordet för 
bikupa på ukrainska) 
FAVORITORD  
UKRAINSKA:  
Україна (= Ukraina)
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BARN OCH UNGA

MER INFO: eqal.se/ 
barnochungdom

Equmenias 
verksamheter
Söndagsskolan Äventyret  
från 4 år och uppåt.  
Söndagar kl. 10.00  
Terminsstart: 22 januari

God Moves dansskola 
För barn 4-11 år
Info: Anna Gerdin 0790-654792
www.godmoves.se
Terminsstart: 9 jan

Barnkören Högtrycket
Från förskoleklass och uppåt
Terminsstart: 22 januari 
Övar ojämna söndagar

Soul Children
Söker ny körledare. Paus tills vidare

Scout
Från åk 2 till åk 9
Torsdagar kl.18.30
Terminsstart: 26 januari

Tweenies
Från åk 5 till åk 7 
Söndagar kl. 10
Ca varannan vecka
Terminsstart: 22 januari

Träffpunkt Ungdom
Från åk 7. Fredagar kl. 19
Terminsstart: 20 januari

Naturskoj för barnfamiljer.  
Naturskoj träffas under våren: 1 april, 
29 april och 27 maj. Kl. 10–12.  
Mer info: Facebookgruppen ”Naturskoj 
Equmeniakyrkan Alingsås”.

BARN OCH UNGA

Baxna 
GUDSTJÄNSTEN DEN 29 januari testar vi 
ett nytt koncept. Vi kallar det Baxna 
och vår ambition är att överskölja er 

med lekar, sånger, serpentiner, drama, 
konstiga karaktärer med lustiga kläder, 
dans och diverse allvarligt trams. Och en 
del trams bara för tramsets skull. Med 
evangeliet i centrum såklart.

Välkomna!
• RICHARD LILJA

Snart iGod!
EN 3:E FEBRUARI har vi vårens första 
iGod. Maria Davidsson kommer 
att predika och det blir talkshow, 

lovsång av Snowlo-bandet och efterhäng 
med tacos och iFika. Det blir också kon-
sert med Kevin och gänget. Vårens andra 
iGod blir den 7 april. Vi behöver hjälp 
i kök och med bak av goda kakor, maila 
 peter@eqal.se. 

• ADAM ROSENBERG

I

D
d
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BARN OCH UNGA
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Ekumenisk innebandy
EN 10 MARS klockan 19.00 arrang-
erar Alingsås Kristna Ungdoms-
arbete en ekumenisk innebandy-

turnering i Stadsskogens idrottshall för 
konfagrupper och ungdomsgrupper från 
Pingstkyrkan, Svenska Kyrkan och Equme-
niakyrkan i Alingsås. Du som ska fylla 13 
år och uppåt är välkommen att anmäla dig 
själv eller ett lag till kvällens turnering.

På plats finns det förutom innebandy 
möjlighet att spela sällskapsspel, äta korv 

D

FILIP BÄCKBORN 
Är detta första gången du åker på lägret?
Det är min första gång på Snowlo, men 
jag har varit på andra läger med vår kyrka 
innan, som till exempel Explore i somras. 

Vad har du för förväntningar?
Förväntningarna är höga! Vad jag har hört 
så ska det vara ett av de bästa lägren man 
kan åka på och att det blir ett minne för 
livet. Jag tror att det kommer bli otroligt 
kul och jag hoppas på många härliga åk, 
andakter och kompisar.

Vad ser du fram emot mest med veckan? 
Det jag ser mest fram emot med veckan 
är andakterna. Det är något speciellt med 
andakterna på läger och jag tröttnar aldrig 
på dem. Det är en go gemenskap, bra låtar 
och ett härligt lovsångsband. Finns det nå-
got bättre? 

VI LEDARE TACKAR alla föräldrar, köksper-
sonal och deltagare för er hjälp och med-
verkan. Vi längtar redan till nästa år! 

• ADAM ROSENBERG

med bröd och köpa godis. Kvällen avslutas 
med en gemensam andakt för alla delta-
gare.

• ADAM ROSENBERG

Hälsning från Snowlo
Vi är nyss hemkomna från ett lyckat och 
uppskattat nyårsläger. Många av delta-
garna kommer från vår församling och 
till två av dem, Martin Carlsson och Filip 
Bäckborn, har vi ställt några frågor. 

MARTIN CARLSSON
Är detta första gången du åker på lägret? 
För mig är det första gången jag åker med 
på Snowlo!

Vad har du för förväntningar? 
Jag har inga större förväntningar, men jag 
tror att det kommer bli kul! 

Vad ser du fram emot mest med veckan? 
Hänga med vänner, ta det lugnt och ha 
skoj!

f
d
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GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER

Söndag 26 februari kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Musikkåren
Årsmöte efter gudstjänst

MARS
Söndag 5 mars kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Lisa Thunberg

Söndag 12 mars kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Martina Möllås  
med kör

Söndag 19 mars kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Maria och Fredrik 
Svalander

Söndag 26 mars kl. 10
Gudstjänst
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Sara och David 
 Klemetz, Martina och  
Daniel Einås

APRIL
Söndag 2 april kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Elin Alm

JANUARI
Söndag 22 januari kl. 10
Gudstjänst 
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Frida Bådagård och 
Emma Undemar

Söndag 22 januari kl. 18
Ekumenisk lovsångskväll  
i Pingstkyrkan
Musik: Mattias Martinsson

Söndag 29 januari kl. 10
Barnmöte Baxna
med familjerna Lilja och 
Jannerland

FEBRUARI
Fredag 3 februari kl. 19 
iGod
Predikan: Maria Davidsson
Musik: Snowlo-bandet

Söndag 5 februari kl. 10
Gudstjänst med nattvard
Predikan: Peter Lindroos
Musik: Jan-Inge Gustavsson

Söndag 12 februari kl. 10
Gudstjänst 
Predikan: Adam Rosenberg
Musik: Simon Benjaminsson 
och Ida Andersson

Söndag 19 februari kl. 10
Gudstjänst   
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Richard Lilja
kl. 18
Brottas med Gud 
Tema: ”Förstår du vad du 
läser?"
Gäst: Magnus Bramer

Onsdag 22 februari kl. 18
Askonsdagsmässa
Predikan: Noomie Hammar 
Musik: Richard Lilja

BÖN VARJE VECKA
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 

Församlingens 
årsmöte  
26 februari efter 
gudstjänsten

PÅSKENS 
samlingar 2023
3 april måndag  
18.30 Passionsandakt

4 april tisdag  
18.30 Passionsandakt

5 april onsdag  
18.30 Passionsadakt

6 april torsdag  
19.00 Getsemanestund  
med nattvard

7 april långfredag  
10.00 Gudstjänst
19.00 iGod

9 april påskdagen  
10.00 Gudstjänst
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BÖN/LOVSÅNG/KONSERTER

Vårens körprojekt
I HAR TVÅ KÖRPROJEKT inplanerade 

i vår. Det första är med Martina 
Möllås. En artist som skrivit flera 

låtar som vi använt då och då på våra guds-
tjänster. Hon kommer hit tillsammans 
med pianisten Ola Hedén. En riktig dröm-
kombo! Det blir konsert klockan 18 den 11 
mars och sedan leder Martina musiken på 
gudstjänsten den 12 mars. Till detta hop-

V

pas vi få till en ordentlig kör. Sara Mjönes 
kommer leda alla som vill vara med och 
sjunga. Rep måndagar klockan 19:

20 februari • 27 februari • 6 mars • 11 mars 
heldag

DEN 29 APRIL har vi ett 
liknande upplägg då 
Michael Jeff Johnsson 
kommer hit. Då leds kö-
ren av Hanna Källberg 
och det blir rep klockan 
19 följande datum:

11 april • 18 april • 25 april • 29 april heldag

MER INFO OM detta körprojekt kommer 
längre fram. 

• RICHARD LILJA

Martina Möllås 
och Ola Hedén

Ekumeniska böneveckan och 
förintelsens minnesdag

ÖNEVECKAN FÖR kristen enhet och förin-
telsens minnesdag gör vi tillsammans 
med de andra kyrkorna i stan. Så här ser 

samlingarna ut:

Onsdag 18/1 kl. 8–10 EFS-kyrkan
Torsdag 19/1 kl. 9.30 Frälsningsarmén
Fredag 20/1 kl. 10 Pingstkyrkan
Söndag 22/1 kl. 18 Pingstkyrkan.Lovsångsguds-

tjänst med Therese och Mattias Martinsson.
Måndag 23/1 kl. 19 EFS-kyrkan. Alingsåsbönen.
Tisdag 24/1 kl. 8.30 och 18 Equmeniakyrkan
Onsdag 25/1 kl. 18.30 Christinae kyrka, Taize-

mässa
Torsdag 27/1 kl. 19.00 Christine kyrka ”Förintel-

sens minnesdag” Föreläsning av Luba Hult, 
dotter till en judisk överlevare av förintelsen. 
Musik av Claes Hilliges och Max Wulfson.

B

Besök av Elin Alm
ÖNDAG 2 APRIL får vi 
besök av vår regionala 
kyrkoledare Elin Alm. 

Elin predikar i gudstjänsten 
och samtalar vid kyrkfikat.

S
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FÖRSAMLING

Nu börjar vårt 
jubelår!

EN 27 APRIL fyller vår försam-
ling 150 år och det måste vi 
såklart fira stort. I gamla tes-

tamentet firade man vart femtionde 
år som ett ”jubelår” då skulder skulle 
avskrivas, slavar befrias och mark läm-
nas tillbaka så att landet på nytt blev 
Herrens och alla människor fria. 

Om detta någonsin har tillämpats 
på allvar vet vi inte, men vi vet att det 
för oss är tredje gången vi fyller jämt 
femtiotal år och det skall vi passa på att 
uppmärksamma och fira så gott vi kan. 

SÖNDAGEN DEN 30 APRIL firar vi 150 års-
gudstjänst med sång av kör och Micha-
el Jeff Jonson. Efter gudstjänsten blir 
det tårtkalas och vi får några berättel-
ser från församlingens historia. Vi tän-
ker oss sedan att vi under hösten skall 
ha en extra satsning under perioden 
då ”Lights in Alingsås” pågår. Då blir 
det gästföreläsningar, konserter med 
artister och egna förmågor, öppen 
kyrka med cafékungen, utställningar 
från historien och framåtblickar för de 
kommande 50 åren med bland annat 
våra nya ritningar. 

Ja detta blir härligt. Jubelåret skall 
bli gott och vi hoppas att det skall kun-
na leda till befrielse för oss och män ni-
skor i vår stad. 

• PETER LINDROOS

Mamma-barn-dag
FTER ETT LÅNGT pandemiuppehåll var 
vi glada att kunna bjuda in mamma-
barngruppen till traditionsenlig jul-

fest i Equmeniakyrkan lördagen den 19/11. 
Många hade anmält sig och även om sjuk-
dom hindrade några att komma kunde vi 
välkomna ett 35-tal mammor och barn. 
Festen började i lilla salen där julevangeliet 
berättades och åskådliggjordes med gamla 
hederliga flanellografbilder, och vi sjöng 
några julsånger.

Därefter delades alla in olika grupper då 
mammorna hade julpyssel i musikrummet 
och de lite äldre barnen tillverkade pap-
persgranar och stjärnor i gympasalen till-
sammans med sina ledare. Här fanns också 
både tid och utrymme för bollspel, lek och 
lite bus. I barnstugan fanns det många tryg-
ga famnar för de minsta barnen, som fick 
leka och ha roligt ihop. Mammorna kunde 
slutföra sina alster ganska ostört…

Eftermiddagen avslutades med ett li-
tet julbord i en vackert dukad storstuga. 
Många mammor uttryckte glädje och tack-
samhet och vi ledare upplever dessa aktivi-
teter mycket meningsfulla.

STORT TACK till alla som var med och på oli-
ka sätt hjälpte till att genomföra denna fest!

• SOFIE KLINTENBERG, LILIAN DAHL-
GREN, MARIANNE JOHANSSON OCH ANNA 

STJÄRNE RED GENOM INGEGERD CARLSSON

E

D

Trappan till vår 
gamla entré.
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Tack för musiken!
ÄR VI BLICKAR tillbaka på sluttam-
pen av år 2022 kan vi se att vår 
kyrka blev en plats för musik och 

skådespel. Söndagen den 10 december spe-
lade barnkören Högtrycket upp musikalen 
Profetens hemlighet. Vi fick möta en skäggig 
profet (som visst var en baddare på att rap-
pa), kung Herodes på en glittrande spark-
cykel, Josef, Maria och massor av andra 
frejdiga karaktärer i turbaner, hattar och 
pärlhalsband. Ett stort tack till alla barn 
och ledare i Högtrycket för att ni bjöd på 
ett annorlunda julspel med mycket glädje, 
humor, sång och musik. 

hä
ntN EN VECKA SENARE var det dags för musik-

föreställningen Jul på museet. I denna fick 
publiken möta ett antal levande tavlor 
och blev guidade genom en konstutställ-
ning av en sträv museiguide. Julen presen-
terades genom flera olika perspektiv, men 
föreställningen landade i en liten flykting-
familj bestående av Josef, Maria och Jesus, 
som spelades av Fam, Alfred och Wilmer 
Sundquist. Tack till det fyrtiotal personer 
som la ner tid och kraft på att göra Jul på 
museet till ett färgstarkt inslag i Equmenia-
kyrkans jultablå.

• VIKTORIA JANNERLAND

Mamma-barngruppens julfest

Jul på museet

Profetens hemlighet
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CAFÉ/GALLERI

Öppettider Café Kungen: 
Mån-tors: 9-15, fre: 9-13

OBS nytt! Våffelkafé varje lördag  
kl 10-13

UTSTÄLLNING MED GUNILLA RAJALA 
28 januari– 24 februari 2023
30-årsjubileum
Mina textila år 1993–2023
Vernissage lördagen 28 januari kl 11
Caféet är öppet kl 10–13

JAG UTFORSKAR ord, meddelande och rela-
tioner och knyter an till äldre tiders textila 
traditioner och till kvinnliga arbetsuppgif-
ter. Jag älskar tråd och färg och använder 
ofta ” textilskrot ” i mina arbeten. Det är 
30 år sedan jag hade min första textilut-
ställning. Mina tekniker är broderi, väv-
ning, textiltryck, sömnad, täckstickning, 
tovning, stickning och virkning. Detta blir 
textilkonst, textila objekt, textil collage, 
konceptuell konst och brukstextilier.

• GUNILLA RAJALA

UTSTÄLLNING MED BIRGITTA 
JOHANSSON 
25 februari till 24 mars
Vernissage lördagen 25 februari 11–13
Caféet är öppet kl 10–13

ATT GÅ MED KAMERAN ute i skog och mark 
är den absoluta avkopplingen för mig. Jag 
ser en ljusstrimma, ett blänk i vattnet el-
ler ett mönster som tilltalar mig. Jag fotar 
gärna väldigt nära motivet. Upptäcker nya 
bilder. Mitt målande började efter en tra-
gisk händelse i mitt liv. Det blev ett sätt att 

bearbeta sorgen. För några år 
sedan förändrades målan-
det. Upptäckte att jag, ledd 
av den Helige Ande, målade 
händelser som hade varit el-
ler som senare blev. En del 
tavlor blev till uppmuntran 
för mig i min situation och 
även för andra.

• BIRGITTA JOHANSSON 
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• Musikkåren
Övning onsdagar kl. 19–21
Dirigent: Per-Olof Jöbrink 0302-12881
Ordförande: Jorgen Svensson  
0734-269669
Terminsstart: 18 januari

• Läxhjälp
Torsdagar kl. 16–18 i caféet
Kontakt: Pelle Palm 0709-90 91 84
Terminsstart: 26 januari

• Ukrainaträff
Torsdagar kl. 18–20 (volontärer sökes)
Kontakt: Peter Lindroos 0739-843047
Terminsstart: 26 januari

• Akvarellcirkel
Torsdagar kl. 10-13
Kontakt: Ann-Marie Östby 0708-206560

• Stugträffar
Terminsstart: 19 januari och därefter 
ojämna torsdagar kl. 14

• Trivselkvällar i Maryd
Vårens trivselkvällar kan du läsa mer 
om i programblad att hämta på kyrk-
torget.

GRUPPER & SAMLINGAR

KREA10:AN 
25 mars till 28 april  
Vernissage 25 mars 11–13 
Caféet är öppet 10–13
KREA10AN STARTADE sin verksamhet un-
der hösten 2021. Under den tiden har de 
tillsammans hunnit hålla tre samlingsut-
ställningar och de ser nu fram emot sin 
fjärde i Equmeniakyrkan. Föreningen riv-
startade under Lights i Alingsås 2021 med 
över 3500 besökare i Prästgården. 

Krea10an består i dagsläget av sex olika 
konstnärer där alla har sin egen stil som 
vitt skiljer sig från varandra. Denna varia-
tion av konststilar har uppskattats stort 
av dem som hittills besökt deras utställ-
ningar. 

Konstnärerna hälsar er varmt välkomna!

Britt Svenberg • Elisabeth Ödman • Micha 
Eklund • Pernilla Johansson • Risto Turppa 
• Susanne Karlsson Läxhjälp och 

språkträning
UNDER HÖSTEN kom vår läxhjälp och 
språkträning igång efter två års paus 
av pandemin. Kristina och Pelle Palm 
leder arbetet som äger rum på torsda-
gar kl. 16-18. Kom gärna förbi och var 
med och vill du vara ”lärare” så prata 
med Kristina eller Pelle. Eller kanske 
vill du hjälpa till med fikat? Välkom-
men med i ett fint integrationsarbete.
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Nya medlemmar 30 okt
Helén och Christer Svensson
Elizabeth och Göran Undevall
Ingalill Ramnefors
Märta Hanberger
Lisa Andersson

Hemgångna
Ruth Kindblad född 22.09.29, avliden 
22.10.11, tillhört församlingen sedan 1985.
Marchello Stenblock född 46.06.29, avliden 
22.10.16, tillhört församlingen sedan 2012.
Gunvor Isacson född 28.11.08, avliden 
22.12.03, tillhört församlingen sedan 1999.
Stig-Göran Nagel född 53.05.27, avliden 
22.12.04, tillhört församlingen sedan 2006.
Lisa Torolphi född, 25.03.10 avliden 22.12.25, 
tillhört församlingen sedan 1968.

Dop och medlems-
intagning 20 november
Elias Klemetz 
Hugo Klintenberg

Elias Klemetz och
Hugo Klintenberg

Nya medlemmar. Från vänster: Märta, Lisa, Christer, Helén, Ingalill, Elizabeth och Göran.

Utflyttade
Jonatan Holmström till Betlehemskyrkan 
Göteborg.
Rebecka och Johnny Brorsson till Equme-
niakyrkan Loo.

Högtidsdagar
21/1  Rashid Rezvani  25 år
6/2  Ann-Marie Lindberg  95 år
6/2  Per Olofsson  85 år
1/3  Tomas Nettelbladt  75 år
2/3  Inger Pernholm  75 år
5/3  Viktor Ingemarsson  25 år
9/3  Ulla Frantzich  90 år
13/3  Anna-Greta Ekelund  95 år
18/3  Bertil Ryman  75 år
24/3  Gun Andersson  85 år
25/3  Inger Ljungkvist  90 år
26/3  Elsa Karlsson  96 år
2/4  Christina Raneskog  75 år
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

N
U SKRIVER VI 2023 som vårt nya årtal. Ett år går fort och det är ju ofta 
så vid ett årsskifte att man både ser bakåt på det som varit, men 
också framåt på det som förväntas komma. Vi kan i församlingen 
se bakåt på ett år av mer normal karaktär efter ett par år med stora 

restriktioner p.g.a. Covid-19. Vi har åter kunnat mötas till gudstjänster och 
samlingar. Kyrkan har vid flera tillfällen varit helt fylld med ungdomar vid 
IGod. Vi får med tacksamhet se tillbaka på det året som gått. Vid vårt årsmöte 
söndagen den 26 februari summerar vi och stänger det gamla året.

När vi ser framåt, så ser vi att församlingen fyller 150 år, och det planerar 
vi att fira rejält under oktober månad, samtidigt som ”Lights in Alingsås” på-
går. Vi har börjat planera för en öppen kyrka under hela oktober med olika 
arrangemang, både med lokala förmågor och mer kända artister. Men också 
en öppen kyrka där människor kan komma för att tända ett 
ljus eller bara sitta ner för en stilla stund eller meditation. 
Vi vill också profilera oss som en öppen kyrka där alla 
är välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, so-
cial eller ekonomisk status.

• ULF LAGER, ordförande

Studiecirklar 
och kultur – då 
samarbetar 
vi med

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

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 219 000 243 000
Juli 219 000 235 000
Augusti 264 000 256 000
September 262 000 222 000
Oktober 270 000 245 000
November 259 000 251 000
December 305 000 289 000
Summa 3 033 000 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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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
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Kungsgatan 46 • 441 31 Alingsås 
Den här tidningen finns också på www.eqal.se


