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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  
 

UNGDOMSLEDARE  
Amanda Sundin, 070-684 70 45 

amanda@sannerudskyrkan.se  
 

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  
informationen.  
 
FACEBOOK 
facebook.com/sannerudskyrkan 
INSTAGRAM 
@sannerudskyrkan_kil 
 
SWISH 
123 459 52 78 
BANKGIRO 
677–8450 
 
FÖRSAMLINGSBLADET 
LAYOUT: Lars Hjelm 
OMSLAGSBILD: ”Skördefest”  
av Julia Wingård. Se sidan 10. 
Detta blad och även tidigare utgåvor 
hittar du på hemsidan. 
Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se  
Manusstopp till nästa blad:  7 jan. 2022 
 
STUDIEFÖRBUNDET BILDA  
Studie-, kultur- och kursverksamhet  
i Sannerudskyrkan sker i samarbete 
med studieförbundet Bilda. 

Fotografier i detta nummer: 

Sid 3  Örjan Langborg 

Sid 7  Daniel Strömner 

Sid 9  Speja förlag  (AnnaSara, Bokomslag) 

Sid 9  Louise Hedberg (konfirmation) 

Sid 10 Bildbank/NextMove 
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Ord på vägen 
Höstens färger 

Vilken är höstens färg? De stora klädmo-

deskaparna presenterar inför varje höst 

sina nya kollektioner. Det är både fantasi-

fulla och avskalade kreationer med olika 

sorters material och mönster, former och 

färger. Vilken är då höstens färg? Höstens 

färg är förstås inte bara en färg, utan ett 

helt spektrum av färger. Men av vad jag 

har kunnat snappa upp så kommer färgen 

grön vara populär i höst. Grönt i olika 

nyanser kommer att pryda många plagg i 

höst om jag inte är helt fel ute. 

 

I Svenska kyrkan har olika tider under 

kyrkoåret olika färger som säger något 

speciellt om den tiden. Hösten har flera 

färger men det är den gröna färgen som 

dominerar. Den gröna färgen symbolise-

rar växande. Växande i tron och det and-

liga livet. Hösten i kyrkoåret vill ge rum 

för växande i våra liv och vår gemenskap. 

 

Höstens färger i naturen följer inga mode-

skapare. Vi vet mycket väl vilka höstens 

färger är när hösten kommer. Vi kan njuta 

av färgsprakande röda, gula och orangea 

färger från träd och växter. Växterna går 

mot vila men ändå ger de ett livfullt ut-

tryck och sätter färg på naturen. Senare 

på hösten övergår våra omgivningar 

alltmer i varierande gråskalor och en 

avskalad stillhet infinner sig. 

 

Jag tänker att vi kan finna tröst och in-

spiration i höstens färger. Den gröna 

växandets färg, de rödgula kraftfulla och 

livliga färgerna och den stillsamma 

gråskalan. Ge dig själv tid och rum att 

växa i tron den här hösten. Låt möjlig-

heterna att träffas igen till samlingar 

och aktiviteter ge inspiration och glädje. 

Ge också stillheten och vilan plats mitt 

bland arbete och aktiviteter. 

 

Gud, vår Skapare tack för hösten med 

den klara luften, de vackra lysande fär-

gerna, den nyplöjda åkern och den mog-

nande frukten. Du som är densamme 

både höst och vår, hjälp oss att mogna i 

vår tro, stärkas i vårt hopp och få en dju-

pare kärlek till dig och varandra. Och när 

vi blir gamla, vissnar och dör, ge oss då 

del i det liv som aldrig dör. 

(Bön från Bönboken av Gillis Simonsson) 

 

 

 

 

 

Adam Harknäs 
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 Kalendarium 

Oktober 

LÖRDAG 2 

9.30 Höstloppis. Se sidan 11 

SÖNDAG 3 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vad är församlingen? 

Församlingen i nytt landskap 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Marie Börjesson 

Musik: Kerstin Melin 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

ONSDAG 6 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 10 

11.00 Scoutgudstjänst 

Niklas Hult, Göran Werme och 

scouterna 

Musik: Helena Hallquist 

Insamling till Equmenia 

19.00 Lovsångskväll 

ONSDAG 13 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 17 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Att leva tillsammans  

Mark 3:31-35 

Predikan: Gunnar Nilsson 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Julia Wingård 

ONSDAG 20 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

 

 

SÖNDAG 24 

11.00 Ekumenisk gudstjänst 

i Närhetens kyrka 

Tema: Samhällsansvar Matt 22:15-22 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Svenska kyrkan 

Söndagsskola 

ONSDAG 27 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 31 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Frälsningen Matt 23:37-24:2 

Predikan: Adam Harknäs 

November 

SÖNDAG 7 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Vårt evighetshopp 

Predikan: Julia Strömner 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Kerstin Melin 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

ONSDAG 10 

9.30 Bön mitt i veckan 

LÖRDAG 13 

9.00 Kvinnofrukost 

Helena Fhager  

- om kvinnorna i Bibeln      Se sidan 7 

SÖNDAG 14 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Vaksamhet och väntan  

Matt 25:1-13 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

19.00 Lovsångskväll 
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ONSDAG 17 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 21 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Kristi återkomst Matt 25:31-46 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Musik: Esther och  

Arend Jan Poelarends 

Söndagsskola 

ONSDAG 24 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 28        Första Advent 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Ett nådens år Matt 21:1-9 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Kerstin Melin 

Julinsamlingen till behövande i Kil 

Adventsloppis i Sannerudskyrkan 

Se sidan 11 

TISDAG 30 

11.00 Tisdagsträffens julfest 

19.00 Toner i advent 

December 
ONSDAG 1 

9.30 Bön mitt i veckan 

LÖRDAG 4 

15.00 Bokkalas med Bertils kvällsbön 

Fika, intervju och pyssel 

Se sidan 9 

 

 

 

SÖNDAG 5 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Guds rike är nära Matt 13:31-34 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Amanda Sundin 

Musik: Amanda Sundin 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

ONSDAG 8  

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 12 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Bana väg för Herren  

Matt 11:12-19 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Marie Börjesson 

Insamling till Equmeniakyrkans  

internationella arbete 

Luciatåg 

19.00 Lovsångskväll 

ONSDAG 15 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 19 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Herrens moder Luk 1:30-35 

Predikan: Jonas Hult 

Gudstjänstledare: Göran Werme 

JULAFTON 24 

23.15 Julnattsgudstjänst 

Tema: Den heliga natten Luk 2:1-20 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare:  

Barbro och Dave Boomsma 

Musik: Wingårds 
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 Kalendarium 
ANNANDAG JUL 26 

11.00 Gudstjänst i Tingvallakyrkan 

Tema: Martyrerna Luk 12:49-53 

Januari 
SÖNDAG 2 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Guds hus Mark 11:15-19 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Tacksamhetsoffer 

TRETTONDAGEN 6 

15.00 Trettondagsfest 

Adam Harknäs, Amanda Sundin m.fl. 

Knytkalas, ta med matpaj. 

SÖNDAG 9 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Jesu dop Luk 3:15-17, 21-22 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare:  

Barbro och Dave Boomsma 

Söndagsskola 

SÖNDAG 16 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Livets källa Joh 4:5-26 

Predikan: Marie Börjesson 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Lisbeth Skog 

ONSDAG 19 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 23 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Jesus skapar tro Joh 4:27-42 

Predikan: Adam Harknäs 

Söndagsskola 

ONSDAG 26 

9.30 Bön mitt i veckan 

SÖNDAG 30 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Jesus är vårt hopp Joh 5:1-9 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Julia Wingård 

Insamling till Equmeniakyrkans  

internationella arbete 

Februari 
ONSDAG 2 

9.30 Bön mitt i veckan 

LÖRDAG 5 

9.00 Kvinnofrukost 

Johanna Hedqvist 

Tema: Så blir du en hållbar  

klädkonsument 

SÖNDAG 6 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Uppenbarelsens ljus 

Predikan: Adam Harknäs 

Musik: Esther och Arend Jan  

Poelarends. Söndagsskola 

Tacksamhetsoffer 

 

Församlingsboken 
Avlidna:  

Christer Persson 19 april 

Dagny Engback   11 juni 
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Förstudie om församlingsgrundande 

På årsmötet i februari fattade vi beslut om att med-

verka i en förstudie om församlingsgrundande  

arbete i Karlstad. Innan dess hade vi fått en fråga 

från Equmeniakyrkan och regionen om vi ville vara 

basen för en förstudie i Karlstad. Styrelsen och  

församlingen ställde sig positiva till den frågan.  

I januari 2022 inleds förstudien och den kommer 

att genomföras av Julia Strömner. Julia blir anställd 

i församlingen januari till maj med bidrag från 

Equmeniakyrkan. Här kommer en hälsning från 

Julia. 

Kanske sågs du och jag för två år sedan? Jag och min man och våra tre barn 

var då i Sannerudskyrkan och firade gudstjänst tillsammans med er. Vi hade 

då kommit hem från en bibelskola i Alaska, vilken ni hade burit i bön. Att 

församlingen bad för oss då har varit viktigt för mig och det känns roligt att 

framöver få bygga ytterligare relation med dig och resten av Sannerudskyr-

kan. Sedan några månader tillbaka bor vi i Karlstad kommun efter en flytt 

från Vännäs kommun i östra Västerbotten. I den här delen av Värmland 

längtar jag efter att få tjäna och 

vara med och se Guds omsorg 

ta plats. Ett led i det är att till 

våren göra en förstudie för att 

undersöka möjligheten till för-

samlingsgrundande i Karlstad. 

Så som ni bad tidigare för oss, 

så hoppas jag att ni även vill 

bära detta i era böner. 

Under året som ligger framför 

kommer jag dels att arbeta med 

förstudien och dels som sjuk-

sköterska på Centralsjukhuset i 

Karlstad inom psykiatrisk slu-

tenvård. 

                           Julia Strömner 

KVINNOFRUKOST 
Sannerudskyrkan 

Lördag 13 nov. kl. 09–11 
 

"Rakel, Mirjam, Junia och 
de andra" 

- om kvinnorna i Bibeln 
Helena Fhager,  

pastor i Equmeniakyr-
kan Fagerås 

Frukostbuffé och        
föreläsning 70 kr 

 
Anmälan senast  11 nov 
Ulla 070 7714637 eller  

Karin 070 2544504 
VARMT VÄLKOMMEN! 

Sannerudskyrkan i samarbete 
med Bilda 
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 Styrelsen informerar 

Arbetet i styrelsen går vidare. Vi har haft 
flera bra möten under sommaren och nu i 
början av hösten. Vi ber om Guds ledning i 
vårt arbete och med de idéer och förslag 
som vi diskuterar och värderar och vi kän-
ner en stor entusiasm i den uppgift vi och 
vår församling har i vårt arbete i Kil! 

Vad har hänt sen sist? 
 
Ungdomsledare.  Amanda Sundin är nu 
anställd som vår ungdomsledare och hen-
nes anställning är en del av hennes utbild-
ning på SVF. Vi får både ta del av Amandas 
talang och vara med och stötta henne att 
få erfarenhet i sin ungdomsledartjänst. 
Amanda har nu flyttat in i sin lägenhet och 
börjat komma in både i tonår, scout och 
söndagsskola. 
 
Grön kyrka. Som ni kanske sett så har 
blomsterängen växt under sommaren och 
bihotellen kommit på plats. Nu är ängen 
slagen och scouterna har hjälpt till att  
hässja så nu torkar gräset förhoppningsvis 
och kan användas till häst eller kanin. 
Nästa sommar hoppas vi på ännu fler 
blommor och bin! 
 
Flera tankar för att vara hållbara finns. Vi 
har tagit beslut om att köpa in en robot-
gräsklippare som både ger mindre utsläpp, 
mindre oväsen och mindre arbete för kyrk-
värdsgrupperna. Nu utreder vi också om vi 
kan förbättra lås och larm till kyrkan så 
larmningen kan skötas mer automatiskt 
och spara bilresor till kyrkan morgon och 
kväll. 
 

 

Ekonomin. Offrandet är bra men in-
samlingarna ligger lite efter budget. Vi 
hoppas att vår höstloppis ska ge en del 
men vi kanske inte kommer upp i det 
vi budgeterat. Om du har möjlighet så 
lägg gärna en extra slant i kollekten för 
vårt löpande arbete! 
Vi har dock varit lyckligt lottade med 
våra tillgångar på bank och i fonder så 
värdet har stigit och vi ser att det finns 
utrymme för att göra lite extra sats-
ningar på våra lokaler. En sån satsning 
är att måla om och mysa till andakts-
rummet i källaren för söndagsskolan.  
 
Websända gudstjänster. Styrelsen 
hoppas kunna fortsätta med websända 
gudstjänster i viss omfattning, till att 
börja med resten av hösten, och vi dis-
kuterar nu tillsammans med webgrup-
pen om det går att bemanna med 
sändningspersonal. 
 
Kyrkvärdsgrupperna. Vi har haft 
flera diskussioner i styrelsen om dessa 
grupper. Nu håller vi på att titta på 
vilka arbetsuppgifter grupperna har 
och om det går att underlätta arbetet 
t.ex. med ett nytt lås/larm och med en 
robotgräsklippare. Vi tittar även på 
bemanningen av grupperna. 

Vi i styrelsen är mycket glada över att 
vi kan börja träffas fysiskt igen och det 
är så roligt att se hur många verksam-
heter sätter igång på nytt i vår kyrka. 
Vi känner en stor tillförsikt inför fram-
tiden och är tacksamma för allt arbete 
som läggs ner i vår församling! 

   Göran Werme 
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Bokkalas för Bertils kvällsbön! 

I november släpps AnnaSara Gottings barnbok Bertils 

kvällsbön. Det är en bok på rim om en svindlande kväll 

bland pyjamasviljor, alvedonglass och samtal med Gud 

om alltifrån marängdoftande lillasystrar till fula loppis-

grejer. Med boken uppnår AnnaSara sin livsdröm och 

vill därför bjuda in stor som liten på bokkalas i kyrkan 

den 4 december 

klockan 15. Det blir 

bland annat festfika, intervju och pyssel-

bön. Anmäl dig gärna 

till annasara.d@gmail.com. Samlingen är 

ett samarbete mellan Speja förlag och  

Sannerudskyrkan. 

Konfirmation 

Konfirmationen 2020/2021 under pandemiåret innebar många förändringar 

men kunde ändå genomföras. Vi fick vara med om ett mycket bra läger på 

Vägsjöfors i augusti och avslutande konfirmationsgudstjänst dagen efter läg-

ret, 15 augusti. Det var nöjda och glada konfirmander och ledare som firade 

gudstjänst tillsammans med anhöriga och vänner i Tingvallakyrkan. 

mailto:annasara.d@gmail.com
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Storstädning 

Vecka 41, 11-16 oktober är det dags för årets storstädning. 

Uppgifter om vilka städområden de olika kyrkvärdsgrupperna har, kommer 

att finnas anslaget på insidan av  dörren till ”städskrubben” i god tid.                            

                              Kerstin Sötterman  

Skördefesten! Tänk er, när all mödan, osäker-

heten och kämpandet är som bortblåst, bort-

glömt, för glädjen att äntligen få skörda! Fes-

ten är här! Tacksamheten är stor! Överflödet 

av frukt så det bara inte går annat än att dela. 

Glädjen så stor att allt bara blir en fest!  Jag 

vill vara med på den festen! Jag vill ut nu och 

förbereda för den!      

                                    Julia Wingård 

Omslagsbilden 

Alphakurs 

I januari inbjuder vi på nytt till Alpha-

kurs i Sannerudskyrkan. Alpha är en kurs 

där grunderna i den kristna tron utfors-

kas. En Alphakurskväll börjar med att vi 

äter en måltid tillsammans. Sedan får vi 

lyssna till ett föredrag och kvällen avslu-

tas med samtal om kvällens ämne och 

föredrag. Är du intresserad av att gå kur-

sen eller har du en vän som du skulle 

vilja inbjuda? Kom då på prova-på kväl-

len torsdag 20 januari kl. 18.30 i  

Sannerudskyrkan. 

För frågor och mer info kontakta  

Mats Börjesson 070-5828717. 
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 Se hit alla barnfamiljer! 

I höst startar söndagsskolan igen! Efter ett längre uppehåll startar 

vi med nya krafter i oktober. Söndagsskolan kommer också att 

vara oftare än den varit tidigare. Planen är att det ska vara sön-

dagsskola varannan söndag i fortsättningen med något undantag. 

En annan nyhet är att söndagsskolerummet på nedervåningen 

kommer att få ny färg och utformning. Vi hoppas att många barn och föräldrar 

vill vara med i söndagsskolans nystart! Första träffen är söndag 3 oktober kl. 

10.00. Undrar ni något så kontakta gärna Julia Wingård 073-9409114 eller 

Amanda Sundin 070-6847045 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 GÔTT 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 Amanda Sundin   
070-684 70 45 

GÔTT HÄNG 

Loppmarknaden  

Lördag 2 oktober är det äntligen dags igen för Sannerudskyrkans loppmark-
nad. Det har varit ett långt uppehåll men nu är det återigen möjligt med 
många saker till försäljning, auktion och servering. För dig som vill hjälpa till 
börjar förberedelserna 06.30 och öppningen för allmänheten 09.30.  
 
Advents- och julloppis 28 november 
På skyltsöndagen, första advent är det loppis i kyrkans källare. Julsaker, leksaker, 
böcker och fika säljs till förmån för kyrkans barn- och ungdomsarbete 

Vill du hjälpa till eller bidra på annat sätt? Kontakta loppis@sannerudskyrkan.se. 

/Loppmarknadskommittén:  

Niklas Hult,  Anders Johansson, Håkan Westberg och Frans Wingård 

mailto:loppis@sannerudskyrkan.se
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Vårblomman 

  

 

 


