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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  

Vakant 
  

ORDFÖRANDE  
Göran Werme, 070-216 53 76  
goran.h.werme@gmail.com 

 
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: ”Livsutrymme”  
av Karin Axelsson. Se sidan 14. 
ANSVARIG UTGIVARE:  Göran Werme.  
Detta blad, och även tidigare utgåvor, 
hittar du på hemsidan. 
Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se  
Manusstopp till nästa blad:  10 sep. 
 
STUDIEFÖRBUNDET BILDA  
Studie-, kultur- och kursverksamhet  
i Sannerudskyrkan sker i samarbete 
med studieförbundet 
Bilda. 

 

Fotografer i detta nummer: 

Sid 3  Örjan Langborg 

Sid 7  Studieförbundet Bilda, bildbank. 

Sid 9  equmenia, bildbank.  Amanda Sundin 

Sid 11  Göran Werme, 2 bilder. 

Sid 13  Adam Harknäs 
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Ord på vägen 
Förändringens tid 

När kommer coronapandemin ta slut? 

Vad händer när pandemin är över? Finns 

det ett slut på den här pandemin? Dessa 

är några av de frågor som många av oss 

ställer. Ingen har i nuläget några säkra 

svar, men frågorna känns ändå viktiga för 

att kunna planera och tänka framåt. Vi ser 

hoppfulla tecken men vet ändå inte så 

mycket om framtiden. Vi hoppas att allt 

skall återgå till det vanliga, till hur vi 

levde och samhället fungerade innan pan-

demin. Men det vi nog kan vara ganska 

säkra på är att allt inte kommer återgå till 

det vanliga, till hur vi levde och hur sam-

hället fungerade innan pandemin. Vi har 

förändrats, våra levnadsvanor har föränd-

rats och samhället har förändrats. Dessa 

förändringar kommer påverka livet efter 

pandemin. 

Vi har sett flera negativa förändringar 

under det senaste året. Ökad ensamhet, 

långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, våld i 

nära relationer, ekonomisk utsatthet, ar-

betslöshet, och föreningar och försam-

lingar som kämpar en tuff kamp. Vi i San-

nerudskyrkan har också haft ett tufft och 

svårt år som inte är slut än. Vi har varit 

tvungna att pausa viss verksamhet och 

ställa om annan verksamhet. Eftersom 

gemenskapen och relationerna är så vik-

tiga för oss, så har pandemin påverkat oss 

väldigt negativt.  

Hur kommer våra liv, församlingen och 

samhället se ut framöver? Vi vet inte. 

Men vi kan vara ganska säkra på att en 

del förändringar kommer bestå och att 

fler förändringar är att vänta. I Sanne-

rudskyrkan har vi gjort flera förändring-

ar under året. Det har hjälpt oss att ändå 

fortsätta som församling och utföra vårt 

uppdrag att bygga Guds rike. Det är job-

bigt och ibland smärtsamt med föränd-

ringar, men om vi blickar bakåt i histo-

rien så kan vi se att tider av förändring-

ar, varit helt avgörande för vår kyrka. De 

första församlingarna bildades och växte 

i tider av stora förändringar i Romarri-

ket. Våra egna moderförsamlingar från 

Baptistsamfundet och Missionsförbun-

det formades och växte kraftigt i tider av 

stora förändringar i Sverige. 

Men detta är förstås inget som sker 

automatiskt. Frågan är vad vi gör i tider 

av förändringar. Kan vi se nya möjlig-

heter för vår församling att vara ljus och 

salt i den här tiden? Hur möter vi de 

förändringar som sker i samhället och i 

våra liv? Frågor som vi får reflektera 

över och bära med oss i bön. 

Med önskan om en 

skön och välsignad 

sommar i föränd-

ringens tid! 

 

Adam Harknäs  
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 Kalendarium 

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 

11.00 Digitalt kyrkfika 

 
19.00 Lovsångskväll med bön 

för Sverige 

 
TISDAG 8 

11.00 Tisdagspromenad 

 
SÖNDAG 13 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Kallelsen till Guds rike 

Luk 14:15-24 

Predikan: Henrik Olsson 

Gudstjänstledare:  

Dave Boomsma 

Musik: Julia Wingård och  

Rebecca Johansson 

 
SÖNDAG 20 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Förlorad och återfunnen 

Luk 15:1-7 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

  

 

Juli 
SÖNDAG 4 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Sänd mig Luk 5:1-11 

Predikan: David Lund 

Gudstjänstledare: Ingemar Lund 

Musik: Kristian Gotting 

Trädgårdsfika hos  

Werme/Wingård, Olles väg 5 

 
SÖNDAG 18 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Jesus förhärligad 

Matt 17:1-8 

Predikan: Gunnar Nilsson 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Kerstin Melin 

Trädgårdsfika hos  

Petra och Henrik Jonsson 

Blåbärsstigen 6 

 

Augusti 
SÖNDAG 1 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Goda förvaltare  

Matt 25:14-30 

Predikan: Marie Börjesson 
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Tacksamhetsoffer 

Trädgårdsfika hos  

Carina och Calle Rydström 

Nyponstigen 9 

 
ONSDAG 4 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
SÖNDAG 8 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Nådens gåvor Joh 15:1-9 

Predikan: Adam Harknäs 

Trädgårdsfika hos Anne-Toril och 

Arild Moldsvor, Frekes väg 16 

 
ONSDAG 11 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
SÖNDAG 15 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Tro och liv Luk 18:9-14 

Predikan: Anders Bernspång 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Elsa Delvert 

 
ONSDAG 18 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
SÖNDAG 22 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Friheten i Kristus  

Mark 7:31-37 

Predikan: Stefan Klingberg 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Ethel Seppänen Niklasson 

Förbön för bibelskoledeltagarna 
 

ONSDAG 25 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
LÖRDAG 28 

9.30 Loppmarknad 

 
SÖNDAG 29 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Medmänniskan  

Luk 10:23-37 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

  

 

September 

ONSDAG 1 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
LÖRDAG 4 

Tillsammansdag på  

Sandvikengården.    

Se sidan 8 
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 Kalendarium 

SÖNDAG 5 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vad är församlingen?  

– Den lokala församlingen 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare:  

Barbro Boomsma 

Musik: Julia Wingård 

 
ONSDAG 8 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
SÖNDAG 12 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Vad är församlingen?  

– Församlingens sociala  

sammanhang 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Helena Hallquist 

 
ONSDAG 15 

9.30 Bön mitt i veckan 

 
SÖNDAG 19 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vad är församlingen?  

– Steget in i församlingen 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Hanna Karlsson 

 

 

 

ONSDAG 22 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

SÖNDAG 26 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vad är församlingen?  

– Husförsamlingen 

Predikan: Arend Jan Poelarends 

Gudstjänstledare:  

Esther Poelarends 

Musik: Kristian Gotting 

 
ONSDAG 29 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

Oktober 

SÖNDAG 3 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vad är församlingen?  

– Församlingen i nytt landskap 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare:  

Marie Börjesson 

Musik: Kerstin Melin 

Församlingsboken 
Avliden:  

Sven Kabring 3 mars 

Nya medlemmar: 

AnnaSara och Kristian Gotting  

16 februari 
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Bibelskola På rätt spår 
Vi kan med glädje och spänning erbjuda en bibelskola till hösten 2021 och våren 

2022 i Sannerudskyrkan i samarbete med Equmeniakyrkan region Svealand och 

studieförbundet Bilda. Upplägg och föreläsare är klart och folder finns att hämta i 

Sannerudskyrkan. Utförlig information finns att läsa på hemsidan sannerudskyr-

kan.se. Här följer några av texterna och informationen som finns 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 och 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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Tillsammansdagen 2021 
  

Nu är det dags igen! Vår stora höstupptaktsdag på Sandvikengården utanför 
Edane äger i år rum lördagen den 4 september. Denna dag får vi träffas och ha det 
gott på alla sätt och vis. Vi får chans att lära känna varandra lite djupare, leka och 
prata med varandra, sjunga och be tillsammans. Det kommer att erbjudas god mat, 
skogspromenader, olika aktiviteter och berikande seminarier – och för den intres-
serade finns det även möjlighet att bada och paddla kanot. Vänta inte med att an-
mäla dig! Vi vill välkomna alla, ny som gammal i församlingsgemenskapen, att dela 
dagen tillsammans. Ju fler desto trevligare! Varför inte bjuda med en vän?  
 

När: Lördagen den 4 september. 
Tid: Dagen börjar kl.9.30 på Sandvikengården med fika. Kl.10.30 inleder vi med en 
andakt och information. Tillsammansdagen avslutas ca kl.19 efter nattvardsfirande 
och middag. 
Pris: För en sådan här underbar dag betalar du ingenting om du är under 12 år. 
Från 12-17 år betalar du 120:- och du som har fyllt 18 år betalar 250:-. I priset ingår 
en massa god mat och fika!  Betalning sker på plats – kontant eller med swish.   
Om det är någon som just nu har det svårt ekonomiskt och därför tvekar att följa 
med, vill vi hjälpa till. Hör av dig till Adam, se nedan! 
Ta med: Ett gott humör, något du vill dela med dig av, promenadskor, bad- och 
idrottskläder efter behov.  
 

Anmälan: Mejla anmalan@sannerudskyrkan.se (med de uppgifter som finns på 
talongen nedan) eller fyll i talongen och lägg den i lådan märkt 
”Tillsammansdagen”, som står i Sannerudskyrkans foajé. Vi vill gärna ha din anmä-
lan innan 21 juni för att veta om vi ska genomföra dagen. Vi behöver vara minst 30 
personer. 
Frågor: Adam Harknäs 072-4484412 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ANMÄLAN TILLSAMMANSDAGEN 4 september 

  

Namn:..................................................................................Född ............................. 
 
Jag har behov av särskild kost, nämligen:............................................................... 
 
Jag vill gärna ha skjuts till Sandvikengården. Ring mig på tel. ......................... 
 
Jag kan ta med ......... st personer i min bil. Bilförare:…………………………………...  
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Lovsångskväll och bön för Sverige 

På Sveriges nationaldag inbjuder vi till en kväll med lovsång och bön för Sverige. 

Just denna dag är det många församlingar i vårt land som samlas för att be för 

Sverige. Nätverket Sverigebönen uppmuntrar till lovsång och bön för Sverige i alla 

Sveriges kommuner med fokus på samhällets behov. I Sannerudskyrkan samlas vi 

söndag 6 juni kl. 19.00. I skrivande stund vet vi inte hur många som får samlas i 

kyrkan denna söndag, men vi återkommer med information på vår Facebooksida. 

 Ny ungdomsledare 
 
Får vi presentera vår blivande 
ungdomsledare: 
Amanda Sundin från Södra 
Vätterbygdens folkhögskola.  
 
Amanda kommer från Skövde 
och börjar sitt ungdoms-
ledarår hos oss den 1 augusti. 
Vi ser fram emot att Amanda 
kommer till Kil och Sanne-
rudskyrkan och hälsar henne 
varmt välkommen! 
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Vad är församlingen? 

I höst kommer vi att ha fem temagudstjänster om församlingen. Rubriken för alla 

söndagar är ”Vad är församlingen?” och varje söndag kommer också ha sitt eget 

tema. Det kommer handla om församlingens väsen, uppgift, bibliska grund, relat-

ion till samhället och hur vi formar församlingen i den tid vi lever nu. Vi hoppas 

att dessa söndagar skall leda till fördjupning, inspiration och vilja att forma en 

församling med Kristus som herre och öppen för människor idag. Den första sön-

dagen med dessa teman blir 5 september.  

Outreach och Idrottsvecka i Kil.  

I augusti kommer ett team ungdomar från Nederländerna till Kil för en "outreach". 
En vecka där de vill använda sina talanger och passion för sport tillsammans med 
kyrkan i Kil och för ungdomarna i Kil. 
Under idrottsveckan kommer det att finnas intensiva sporter i samhället på efter-
middagen och kvällen. Idrott som ett sätt att nå människor och som ett sätt att 
vittna. Under sport skapas stunder där ett vittnesbörd kan delas och där vi kan ha 
en konversation om tro och om Jesus. 
Förutom ungdomarna från Nederländerna hoppas vi att vi också kan skapa ett trev-
ligt team av människor från Kil för att gå tillsammans med ungdomarna från Neder-
länderna under sportaktiviteterna. 
Vi kallar det livsförändrande. Livsförändring för den personliga tron för deltagarna 
från Nederländerna och Sverige. Livsförändrande för unga människor som deltar i 
sport och ibland för första gången kommer i kontakt med tron och med Jesus. 
Ungdomarna från Nederländerna kommer att vara i Kil 14-21 augusti. Den första 
helgen kommer att användas som förberedelse och lagtid. Från måndag till fredag 
är aktiviteterna i Kil. 
Vi kommer att hålla dig informerad, men om du redan är entusiastisk kan du be-
rätta att du vill hjälpa till. 
Välsignelser! 
 
Esther, Arend Jan och Adam 
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Scouternas vindskydd vid Kilserud 
 
Vårens projekt för scouterna i Ugglan (åk 5-6) har varit att bygga ett vindskydd. 
När vi satt och planerade vårprogrammet och någon scoutkväll med "vanligt" vind-
skyddsbygge med slanor och presenningar tyckte Niklas att vi kunde göra något 
rejält istället. Så vi bestämde oss för att bygga ett vindskydd på riktigt. Vindskyd-
det vid Knophult blev utgångspunkten men vi ville göra vårt lite bättre! 
I mitten av april grävde vi för grunden tillsammans med scouterna och därefter 
följde några härliga byggveckor med många frivilliga krafter, tack alla ni som hjälpt 
till! Vi fick trädstammar från Niklas och från Stora Ensos hygge vid Södra Hyn. 
Kalle på Gräsbråten och Niklas sågade stockarna så de fick plana ytor på två sidor 
och gick att stapla. Scouterna och frivilliga krafter staplade stockar, skruvade golv 
och tak, la takpapp och satte plåtskoning. AB Karl Hedin sponsrade med lite bygg-
material. 
Nu är vindskyddet nästan klart. Vi har fått en fin skylt som Lennart Vilhelmson 
tillverkat och vi har dessutom timrat en eldstad framför vindskyddet och plåtklätt 
den invändigt. Vi väntar nu på några vridbara grillgaller innan vi fyller eldstaden 
med mer grus. 
Jag tror detta är Kils finaste vindskydd! Ta gärna en tur dit och provsitt eller 
provsov och titta ut över de vackra ängarna! 
 
Det har förstås kostat lite pengar att bygga vindskyddet men vi har gjort det så 
billigt som möjligt. Vi har dessutom sökt pengar från equmenias "pengapott" och 
hoppas på ett litet bidrag. Vill du vara med och bidra till vindskyddet så sätt gärna 
in en extra slant till Sannerudskyrkan och märk gåvan med "Vindskyddet". 
 
Hälsningar från kårchefen  
Göran 
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 Styrelsen informerar 

Den nya styrelsen har redan haft fyra mö-

ten sedan vi konstituerade oss i mars. Det 

har varit spännande att börja samarbeta 

och vi har haft en god stämning och bra 

diskussioner. Tänk att det finns så många 

duktiga människor i vår församling, en 

del arbetar i styrelsen och många har 

andra uppgifter men tillsammans arbetar 

vi alla för Guds rike!   

Den fråga som styrelsen fokuserat mycket 

på är den om behov av medarbetare nu 

när vår ungdomsdiakon Frans har slutat. 

Vi önskar förresten Frans lycka till i sin 

nya tjänst på Bilda! 

Vi hade förmånen att, efter vår ansökan 

om ungdomsledare från Svf, få ett förslag 

som vi nu har gått vidare med och hoppas 

ska bli en bra förstärkning till vårt medar-

betarteam i församlingen. När ni läser 

detta hoppas jag att allt gått i lås. 

Några övriga frågor som varit uppe på 

styrelsemötena: 

Grön kyrka. Vi går vidare med att bli en 

fullvärdig medlem i Grön kyrka och ar-

beta mer för en hållbar framtid. Har du 

idéer är du varmt välkommen att fram-

föra dem. Till sommaren hoppas vi få se 

resultatet av vår idé om en sommaräng 

med bihotell framför kyrkan, något som 

förhoppningsvis kan få förbipasserande 

att stanna till! 

Ekonomin. Offrandet är fortsatt bra och 

vi ber och tror att det ska fortsätta så res-

ten av året men det gäller att vi hänger i 

nu när vi inte kan ha några utomhuslop-

pisar. Men loppiskommittén gör en 

strong insats med försäljning ändå. 

Websända gudstjänster. Vi fortsätter 

med dessa framöver och får ta nya beslut 

efter hand när vi vet mer om restriktion-

erna. Jag tycker våra sändningar är 

mycket bra och vi når många som kanske 

inte skulle komma till kyrkan annars. 

 

Kommande styrelsemöten ska vi titta 

mer på vaktmästargrupperna och hur vi 

ska arbeta med det praktiska i kyrkan 

framöver. Kan det praktiska arbetet och 

omsorgen om varandra gå hand i hand så 

grupperna kan ha flera funktioner? 

Jag vill också slå ett slag för vårt nya 

vindskydd på scoutplatsen vid Kilserud. 

På några veckor kom det upp med 

många frivilliga arbetsinsatser och duk-

tigt arbete av scouterna. Har man en 

byggmästare som Niklas Hult är inget 

omöjligt, stort tack till Niklas och alla ni 

som varit med och hjälpt till! Nu söker vi 

pengar från equmenias ”Pengapotten” för 

att täcka en del av kostnaderna för vind-

skyddet och vill du vara med och bidra så 

sätt gärna in en extra slant till kyrkan.  

Åk gärna dit och fika eller sov över och 

vakna i morgonsolen med utsikt över 

ängarna och salamanderdammen! 

Med tillönskan om en fin och välsignad 

sommar,                

Göran Werme 
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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.  

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  

Konfirmation 

Konfirmationsåret har som så mycket annat påverkats av coronapandemin. Vi 

kunde starta som planerat i höstas och ha läsning med fysiska träffar. Men i de-

cember fick vi övergå till digitala konfaträffar. Det fungerade relativt bra, men är 

ändå inte samma sak som att träffas fysiskt. I mars kunde vi börja träffas fysiskt 

igen. Vi har ändå behövt tänka om helt gällande hajker, läger och konfirmations-

gudstjänst. Vi har flyttat lägret från att vara i maj till att bli, med ett nytt koncept, i 

augusti. Konfirmationsgudstjänsten flyttas också till augusti. Konfirmationslägret 

kommer att vara tillsammans med tonårslägret Enter på Vägsjöfors, om det blir 

möjligt utifrån 

gällande re-

striktioner. Det 

nya samarbetet 

med Tingvalla-

kyrkan och 

Skårekyrkan 

har varit posi-

tivt och vi fort- 

sätter med sam-

arbetet i höst 

när vi förhopp-

ningsvis har 

nya konfirman-

der. 
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Omslagsbilden 
"Livsutrymme"  Målad nånstans i  

Västvärmland sommaren 2018. 

För mig är vatten det av våra fyra element 

som tilltalar mig mest. Att flyta på rygg i en 

liten insjö o känna att det bär trots djupet 

under mig, att vandra på klippor längs kusten 

i Bohuslän i blåst o regn eller sitta vid en por-

lande bäck i skogen. Vatten är det främsta 

materialet vid akvarellmålning, släpp kontrol-

len, vänta in o se vad som sker.   

"Han låter mig vila på gröna ängar och för 

mig till vatten där jag finner ro..." 

Karin Axelsson 

Bibeltävling 
 
Vilka är personerna?  
 
Han förde sin bror till Jesus. En gång lämnade en 
pojke två fiskar och fem bröd till honom. En annan 
gång gick han och kompisen Filippos till Jesus och sa 
att några greker ville se honom. Vem var han?  
 
Hon bodde i Korint. Hon och hennes man var tältmakare (sadelmakare). När 
hon lyssnade till Apollos predikan, tog hon och hennes man sig an Apollos 
och undervisade honom. Vem var hon? 
 
Hon hade inga barn men bad till Gud om att få en son. När hon bad i templet 
om att få en son trodde prästen att hon var drucken. Hon blev bönhörd och 
fick en son som hon kallade Samuel. Vad hette hon?  
 
Skicka svar till Ingvar Solberg,  
Skogsvägen 44B  
66531 Kil  
senast den 1/8  
Ett bokpris lottas ut bland de rätta svaren. 
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Se hit alla barnfamiljer! 
Tyvärr har det ju inte varit möjligt att ha söndagsskola som van-

ligt under våren. Vi har ändå använt den nya barnbibeln 

”Barnens Bästa Bibel” i gudstjänsterna och hämtat berättelser 

från den till teman och texter i gudstjänsten. Till hösten räknar 

vi med att starta upp söndagsskolan igen. Så håll utkik i sociala 

medier och Sannerudskyrkans annonsering! 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 

Loppmarknaden fortsatt på is 
Loppmarknadskommittén har tillsammans med styrelsen tagit beslut om att ställa 
in vårloppisen och samtidigt skjuta fram höstloppisen till ett ännu ej fastslaget 
datum då restriktionerna har släppt. Förhoppningen är att detta i och med vacci-
nationsprogrammet ska kunna ske någon gång under hösten. Under tiden kommer 
vi att fortsätta att sälja via marknadsplatser på Internet. Vi tar mer än gärna emot 
saker du vill skänka till loppmarknaden! E-posta med fördel 
till loppis@sannerudskyrkan.se så gör vi upp en tid som passar. I år har vi ingen 
”körlista”, men vill du hjälpa till vid hämtningar får du gärna höra av dig. 
 

/ Loppmarknadskommittén: Niklas Hult, Anders Johansson, Håkan Westberg och      
Frans Wingård 

mailto:loppis@sannerudskyrkan.se
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Vårblomman 

  

 

 


