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BJURBÄCKSGATAN 1  
665 32 KIL  

  
KONTOR  

Bemannat onsdag 10-12  
Kontor och kök, 0554-148 87  

info@sannerudskyrkan.se  
 

PASTOR OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE  

Adam Harknäs, 072-448 44 12  
adam.harknas@sannerudskyrkan.se  

Kontorstid: tisdag och onsdag  
09:00-12:30. Måndag, ledig. 

  
VICE  

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE  
Gunnar Nilsson, 076-052 13 88  

birgittagunnar1@gmail.com  
 

DIAKON  OCH 
UNGDOMSANSVARIG  

Frans Wingård, 073– 89 20 220  
frans.wingard@sannerudskyrkan.se  

Kontorstid: Onsdag 09:00-12:30  
Måndag och tisdag, ledig. 

  
ORDFÖRANDE  

Jonas Hult, 070-276 56 99  
jonas.hult@bilda.nu  

 
ORDFÖRANDE  

EQUMENIA KIL  
Vakant 

  
SANNERUDSKYRKANS 

MINNESFOND  
När du vill skicka  

kondoleanser kontakta:  
Ingrid Magnusson, 070-277 83 22 

Birgitta Nilsson, 072-206 60 46 

  

EQUMENIAKYRKAN  
Sannerudskyrkan är en  
del av trossamfundet  
Equmeniakyrkan. 
 
EQUMENIA är  
riksorganisation  
för barn och  
ungdom inom 
Equmeniakyrkan. 
 

www.sannerudskyrkan.se  

Här hittar du den senaste informa-
tionen.  
 
FACEBOOK 
facebook.com/sannerudskyrkan 
INSTAGRAM 
@sannerudskyrkan_kil 
 
SWISH 
123 459 52 78 
BANKGIRO 
677–8450 
 
FÖRSAMLINGSBLADET 
LAYOUT: Lars Hjelm 
OMSLAGSBILD: ”Vägen hem”  av  
Ulla Josefsson. Verket finns att se i  
Sannerudskyrkans foajé. 
ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Hult.  
Detta blad, och även tidigare utgåvor, 
hittar du på hemsidan. 
Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se  
Manusstopp till nästa blad:  9 maj 
 
STUDIEFÖRBUNDET BILDA  
Studie-, kultur- och kursverksamhet  
i Sannerudskyrkan sker i 
samarbete med 
studieförbundet Bilda. 
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Ord på vägen 
Nytt år, ny nåd! 

Som ung hade jag en ungdomspastor som 

alltid var med på läger och resor vi gjorde 

med ungdomsgruppen. Resorna och lägren 

var roliga, men de flesta av oss tyckte att det 

var jobbigt att gå upp på morgonen. Det 

blev nog inte bättre av att vår ungdomspas-

tor varje morgon skanderade: ”Ny dag, nya 

möjligheter!!” Det var svårt att ta till sig 

hans hurtfriska ord som han upprepade 

många gånger med hög röst, morgon efter 

morgon. 

När jag tänker på min ungdomspastor så vet 

jag att det fanns så mycket mer än hurt-

friska ord i hans väckning av oss. Han hade 

själv levt ett brokigt liv med droger och 

många andra problem som höll på att ta 

död på honom. I allt detta hade han fått 

uppleva Guds nåd och förlåtelse och det 

hade i sin tur gett honom nya möjligheter. 

Det fanns en erfarenhet och en grund i hans 

ord om en ny dag med nya möjligheter. Av 

nåd hade han fått uppleva en ny dag, ja ett 

helt nytt liv! 

Vi har kanske, i början av detta nya år, svårt 

att ta till oss hurtfriska ord om ett nytt år 

med nya möjligheter, även om vi förstås 

hoppas och ser fram emot ett vaccin som 

ska skydda oss mot covid. Men hur nu detta 

nya år än kommer att bli för oss, var och en, 

och för oss som församling och världen i 

stort, så är Guds nåd ny varje nytt år och 

varje ny dag. Det betyder att Guds omsorg 

om dig och mig inte tar slut när vi inte 

längre ser en ljus framtid. 

Klagovisorna i Gamla testamentet är pre-

cis som titeln talar om, en text med många 

klagovisor. Jerusalem hade fallit och folket 

fördes bort i fångenskap. Det var fullstän-

digt nattsvart. De hade förlorat allt av 

värde. Det fanns ingen hjälp, inget hopp 

och ingen tröst. Klagovisorna uttrycker 

djupet i sorgen och smärtan, naket och 

ärligt. Livlinorna är förbrukade och hop-

pet har släckts. Mitt i Klagovisorna möter 

oss orden: ”Men Herrens nåd tar inte slut, 

hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje 

morgon är den ny - stor är din trofast-

het.” (Klag 3:22-23). Mitt i Klagovisorna, 

mitt i folkets uppgivenhet finns Guds nåd. 

Sedan fortsätter klagosången. Situationen 

är lika mörk som tidigare och orden om 

Herrens nåd gör inte att klagan upphör. 

Men mitt i klagan finns ändå Herrens nåd. 

Den vittnar om Guds trofasthet. Allt har 

gått förlorat, men en ny dag kommer ändå 

att gry. En ny dag då vi får möta en barm-

härtig, kärleksfull och god Gud! 

Gott nytt år                     Adam Harknäs 
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 Kalendarium 

Februari 
 

SÖNDAG 7 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Uppenbarelsens ljus  
Luk 2:22-40 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Tacksamhetsoffer 

TISDAG 9 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 14 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Sara, Hagar och Abraham 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Musik: Julia Wingård 

Söndagsskola 

TISDAG 16 

11.00 Tisdagspromenad 

ONSDAG 17 

19.00 Askonsdagsgudstjänst 

Tema: Bön och fasta 

Predikan: Frans Wingård 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Taizesånger 

 
LÖRDAG 20 

15.00 Årsmöte för Sannerudskyrkans 
församling och Equmenia via Zoom.  

Gå in på hemsidan,  
sannerudskyrkan.se för ytterligare 
information. 

 

 

 

SÖNDAG 21 

10.00 Gudstjänst och årshögtid 

Tema: Prövningens stund Matt 4:1-11 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Ethel Seppänen Niklasson 

TISDAG 23 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 28 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Den kämpande tron  
Matt 15:21-28 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Ingemar Lund 

Musik: Sofia Röjder 

 

Mars 

 

TISDAG 2 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 7 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Annorlunda liv 

Predikan: Mattias Jansson-Fröding 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Alexander Niklasson 

Tacksamhetsoffer 

TISDAG 9 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 14 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Mose i vassen 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Göran Werme 
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Musik: Kristian Gotting 

Söndagsskola 

Bön och offerdag för pastors- och  
diakonutbildningen 

TISDAG 16 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 21 

10.00 Gudstjänst för alla åldrar 

Tema: Uttåget ur Egypten 

Gudstjänstledare och musik: Malte 
Hallquist och Mattias Walan 

TISDAG 23 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 28 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vägen till korset Mark 11:1-11 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

TISDAG 30 

11.00 Tisdagspromenad 

 

April 
 

SKÄRTORSDAG 1 

19.00 Getsemanestund med  
passionsberättelsen 

Tema: Det nya förbundet 

Gudstjänstledare: Frans Wingård och 
Adam Harknäs 

LÅNGFREDAG 2 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Korset Mark 15:21-41 

Predikan: Marie Börjesson 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Kerstin Melin 

 

PÅSKDAGEN 4 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Kristus är uppstånden  
Mark 16:1-14 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Sofia Röjder 

Tacksamhetsoffer 

TISDAG 6 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 11 

10.00 Gudstjänst 

Tema: David och Goljat 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Rebecca Johansson 

Söndagsskola 

TISDAG 13 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 18 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Den gode herden Joh 10:1-10 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Insamling till Mission i Sverige 

TISDAG 20 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 25 

11.00 Scoutgudstjänst 

Medverkande: Scouter och scoutledare 

TISDAG 27 

11.00 Tisdagspromenad 
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 Kalendarium 

Maj 
 

SÖNDAG 2 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Att växa i tro Joh 16:5-11 

Predikan: Frans Wingård 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Jenny Walan 

Tacksamhetsoffer 

TISDAG 4 

11.00 Tisdagspromenad 

LÖRDAG 8 

9.30 Loppmarknad 

SÖNDAG 9 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Noomi och Rut 

Predikan: AnnaSara Gotting 

Gudstjänstledare:  
Barbro och Dave Boomsma 

Musik: Julia Wingård 

Söndagsskola 

TISDAG 11 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 16 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Hjälparen kommer Joh 15:26-16:4 

Predikan: Gunnar Nilsson 

Musik: Lisbeth Skog 

TISDAG 18 

11.00 Tisdagspromenad 

 

 

 

 

 

PINGSTDAGEN 23 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Den Heliga Anden Joh 14:25-29 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Ingemar Lund 

TISDAG 25 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 30 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Gud-Fader, Son och Ande  
Matt 11:25-27 

Predikan: Sven-Erik Sundström 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Kerstin Melin 

 

Juni 
 

TISDAG 1 

11.00 Tisdagspromenad 

SÖNDAG 6 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vårt dop Joh 3:1-8 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Marie Börjesson 

Tacksamhetsoffer 

Församlingsboken 
Avliden:  

Roland Falck 10 november. 

Nya medlemmar:  

Margareta och Mats Danielsson  
19 januari. 
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Bibelskola – På rätt spår 

 
Vi kan med glädje och spänning 

erbjuda en bibelskola till hösten 

2021 och våren 2022 i Sanne-

rudskyrkan och i samarbete med 

Equmeniakyrkan region Svealand 

och studieförbundet Bilda. Upp-

lägg och föreläsare är klart och vi 

arbetar nu med en folder som 

snart är klar.  

Här följer några av texterna och 

informationen som kommer att finnas med i foldern och på vår hemsida. 

 

Lärjungaskap i vår tid 

Vad innebär det att följa Jesus i vår tid? Med Bibelskola – På rätt spår får du  

under ett år möjligheten att reflektera, inspireras och vägledas till att bli en  

lärjunge i Jesus efterföljd. 

 

Föreläsningar och bönekurs 

I Bibelskolan får du lyssna till föreläsningar, samtala och ställa frågor. Föreläsare 

kommer att vara: Rune W Dahlén, Mikael Tellbe, Linda Alexandersson, Liselotte J 

Andersson och Esther o Arend Jan Poelarends. Bibelskolan innehåller också en 

bönekurs i 6 delar. 

 

Inriktning och uppgift 

Vid starten väljer du en personlig inriktning och uppgift som du får hjälp med i en 

handledningsgrupp under året. 

 

Bibelskolan kommer att ha både fysiska samlingar och träffar online. Samlingar 

och träffar varje månad från augusti till april. 

 

Anmälan till anmalan@sannerudskyrkan.se senast 12 juni. 

Frågor kan ställas till Adam Harknäs: adam.harknas@sannerudskyrkan.se 

mailto:anmalan@sannerudskyrkan.se
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 Styrelsen informerar 
Nu har vi kommit en bit in i februari och vi 
får fortfarande förhålla oss till folkhälso-
myndighetens rekommendationer och det 
gör vi. 
 
Vi har i dagsläget inga fysiska gudstjänster 
som man kan närvara på. Endast de som 
medverkar är med. Vi hoppas att restrik- 
tionerna släpper så snart som möjligt så att 
vi får börja fira gudstjänst tillsammans 
igen. 
 
Ett varmt välkommen till familjen  
Poelarends som nu har flyttat till Kil och 
bor i ett hus på Runnevål. Hoppas att ni 
ska trivas hos oss i Sannerudskyrkan och i 
Kil! 
 
Ekonomin 
Vi gjorde ett fantastiskt resultat 2020. 
Tack alla som varit med och gjort detta 
möjligt!  
 
Offrandet under december månad blev 
73.000 kr,  10.000 kr lägre än budget. 
För kalenderåret 2020 uppgick offrandet 
totalt till  889.000 kr,  16.000 kr lägre än 
budget. Jämfört helåret 2019 är årets utfall 
28.000 kr högre.  
I årets summa ingår 9.500 kr som märkt 
"loppisgåva". 
 
För kalenderåret 2020 såldes det loppis-
saker för 80.625 kr.  I detta saldo ingår inte 
ovannämnda "loppisgåva". Stort tack till 
Anders Johansson och loppiskommittén 
som på ett föredömligt och kreativt sätt 
jobbat med att sälja loppissaker via olika 
hemsidor. 
 
Våra solceller på kyrkan har, sen installa-
tionen, nu producerat el till ett värde 
av 18.140 kr.  
  

Årsmöte lördag 20 februari kl.15. 

P.g.a de rådande omständigheterna så 
kommer vi i år att ha ett digitalt årsmöte 
via Zoom! 
Vi kommer att lägga upp all info hur  det 
ska gå till och hur ni ska göra på vår 
hemsida, så håll er uppdaterade där vad 
som händer! 
 
Har du inte tillgång till internet så 
kan du ändå delta på årsmötet. Ring 
senast den 12/2 till Mats Börjesson,  
070-582 87 17, så får du hjälp. 
 
Sen vill jag tacka för mig som Sanne-
rudskyrkans ordförande. Jag har nu suttit 
i 3,5 år och känner att det är tid att 
lämna över till en ny ordförande. Allting 
har sin tid! Det har varit oerhört roligt, 
givande, lärande och även lite jobbigt. 
Tack till Adam och Frans för gott samar-
bete! Tack till styrelsen för ert engage-
rande och hängivna arbete. 
Tack även till Solveig, Calle och Håkan 
för er tid i styrelse! Det gjorde ni bra! 
 
Bed så ska du få… 
Glöm inte bort att be för situationen idag 
och tacka Gud för Sannerudskyrkans 
församling, dess medlemmar, våra an-
ställda, deras familjer, styrelsen, all vår 
verksamhet och inte minst för Kil. 
 
Jag ber att Gud ska bära, omsluta och 
välsigna dig! 
     
 
Jonas Hult,  
ordförande fram till årsmötet den 20/2. 
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    Besöksgruppen 

Som läget är nu gör vi inga hembesök. Men besöksgruppen är aktiv ändå med 
praktisk hjälp, samtal och förbön. Vill du ha hjälp med att handla eller något an-
nat praktiskt så kan du kontakta oss. Vill du samtala eller behöver hjälp i förbön 
så tveka inte att kontakta någon av oss! Vi är till för varandra och du är inte till 
besvär om du ringer någon i församlingens besöksgrupp.  
Vi har tystnadsplikt. 

Sven-Åke Nilsson 070-3368788 

Ingrid Nilsson 073-8086117 

B-G Wingård  0554-14686 

Gunnar Nilsson  076-0521388 

Birgitta Nilsson 072-2066046 

Birgitta Lund   0554-41152 

Karin Axelsson  070-2544504 

Anne-Toril Moldsvor 070-5088203 

Sven-Erik Sundström 070-6713699 

Adam Harknäs  072-4484412  

Pastorspraktikant 

I vår får vi ta emot en pastorspraktikant som läser till pastor på THS i Bromma. 
Det är Mattias Jansson-Fröding som är bosatt i Karlstad. Mattias kommer att vara 
hos oss en vecka i mars och en vecka i april. Vi säger välkommen till Mattias och 
hoppas att praktiken för honom blir lärorik. 

Temagudstjänster 

En ny barnbibel som heter 
”Barnens Bästa Bibel” har getts 
ut på Speja och Votum förlag. 
Vi kommer att använda den 
bibeln i söndagsskolan under 
våren och samtidigt blir utvalda 
bibelberättelser från Barnens 
bästa Bibel tema på fem guds-
tjänster med start söndag 14 
februari. Vi får lära känna några 
personer och berättelser från 
gamla testamentet lite mer, och 
ta del av berättelser som inspi-
rerat människor i flera tusen år. 
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Hälsning från familjen Poelarends 

Efter elva år har en dröm blivit realitet. Att hjälpa till att bygga Guds rike i  
Sverige. Vi har flyttat till vårt hus på Sleipners väg 14, och vi är mycket nöjda med 
huset. För oss är det nu dags att upptäcka hur livet är i Sverige. Kealan (vår son) 
har börjat på skolan, och Jada (vår dotter) ska börja i februari med hennes praktik 
på Sannerudsskolan.  
Trots corona gillar vi att träffa människor. Naturligtvis på ett säkert sätt. Till ex-
empel med en promenad eller i huset på en säker distans. Kanske det ser ut som 
en dålig tid för församlingsväxt och församlingsplantering. Vi tror ändå att Gud 
har en bra plan! 
       Arend Jan och Esther Poelarends 

Fiber i kyrkan 
Efter en lång projekttid har vi nu fått fiber för bredband installerat i kyrkan. Vi har 
dessutom uppgraderat det trådlösa nätverket till ett s.k. mesh-system som ger bra 
täckning i kyrkans alla rum. 
Kils stadsnät står för infrastrukturen, dvs fibern och vi köper internetleveransen
(100/100 Mbit/s) från företaget Bahnhof. I och med denna investering kan vi 
också producera web-sändningar av gudstjänster m.m. med bättre utrustning och 
till en högre kvalitet.     
          Lars Hjelm 
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Se hit alla barnfamiljer! 
Under våren  kommer vi ha söndagsskoleinriktning på en sön-
dagsskolegudstjänst i månaden (Se kalendern!). Då kommer vi 
utgå från den nya utgåvan av barnens bibel. Den finns tillgänglig 
för lån eller köp i kyrkan. Vi vet ännu ej när vi kan börja träffas 
som vanligt så håll utkik på sociala medier. Vi hoppas det blir 
snart! Undrar ni något så kontakta gärna  
Frans Wingård 073-8920220 för mer info! 

Spårarscout  från åk 3 
Upptäckarscout från åk 5 
Tisdagar 18.00-19.30 
Friluftsliv och gemenskap!  
Kontakt: Göran Werme 
070-216 53 76 
 

Äventyrsscout från åk 7 
Vi träffas en gång i månaden 
för äventyr och upptåg 
tillsammans med andra 
kårers scouter! 
Kontakt: Niklas Hult 
0554-319 74 

Tonårssamling för dig som 

går i åk 7 och uppåt! Vi har GÖTT 
HÄNG på fredagskvällar från kl 
19.30 och framåt. 
 
Fika, temakvällar, lekar, 
andakter och häng! Kom och va 
med! 
 
Följ oss på facebook  
så får du veta mer! 
 
...eller kontakta Frans Wingård 
på   073-89 20 220 

GÖTT HÄNG 

Loppis  
På grund av rådande situation med pandemin så har vi behövt ställa in vår om-
tyckta loppis under hela 2020. Vi hoppas därför kunna hålla en rejäl loppis under 
första halvan av 2021 för att tillgodose suget! Den är planerad till den 8 Maj. Vi får 
återkomma hur upplägget för den kommer bli. Redan nu tar vi gärna emot grejer 
och det finns också gott om saker att fynda i källaren! Kontakta gärna någon av oss 
i kommittén så bestämmer vi en tid när det kan passa. Kanske i samband med en 
gudstjänst! 
Vi har också inrett ett bokrum i en av de gamla lyorna, som står öppen, där ni 
gärna får botanisera eller slå er ner i en fåtölj för en stunds läsning.  

Allt gott önskar              Loppiskommittén  
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Vårblomman 

  

 


