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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 

  
MINNESGÅVA  

När du vill lämna en minnesgåva 
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:  Monica Thorängen                                
Hjelm 
 
Detta blad och även tidigare utgåvor 
hittar du på hemsidan. 
Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se  
Manusstopp till nästa blad:  8 apr. 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  Bildbank, Equmeniakyrkan 

Sid 9  Alpha Sverige 

Sid 10 Kajsa Wingård (händer) 

Sid 10 Adam Harknäs (mat) 
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Ord på vägen 
Färdplan 

Equmeniakyrkan började förra året 
arbetet med en färdplan. Tanken är 
att vi som församlingar och enskilda 
i Equmeniakyrkan ska hitta vägar 
och inriktning för framtiden. Så här 
inleds Färdplanen på  
Equmeniakyrkans hemsida:  
”Färdplanen utgår från  
Equmeniakyrkans vision: Att vara en 
kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus förvandlar mig, dig och världen. 
Syftet med en färdplan för oss   
Equmeniakyrkan är att fånga in  
viktiga stråk och framtidsbilder som 
bidrar till gemensam energi och  
framtidstro. Samtidigt är vår önskan 
att samtalen får bli riktningsgivande 
för hur vi arbetar i Equmeniakyrkan 
framåt. Vi vill möta vår tids 
utmaningar och behov – för världens 
skull. Vi är väl medvetna om att vi är 
olika som församlingar. Några av oss 
är små. Andra större. Vi har olika 
förutsättningar men tillsammans 
bildar vi Equmeniakyrkan. Ett 
provisorium på väg mot den fulla 
enheten.” 
Arbetet med och samtalet om  
färdplanen kommer att dyka upp i 
olika sammanhang under året. Vi har 
möjlighet att vara delaktiga utifrån 
våra egna lokala behov och  
utmaningar, men också tänka  
tillsammans i större perspektiv.  
I dessa ”Ord på vägen” skickar jag 
med några frågor som du och kanske 
din grupp vill fundera på. Färdplanen 
är indelad i sju delar och här  
kommer en av dessa delar med  
rubrik, bibeltext och frågor.  

De andra sex delarna med frågor 
kan du se på Equmeniakyrkans 
hemsida där också kyrkoledarna har 
en inledning till alla delarna. 

Leva tillsammans Apg 2:41-47  
– De troendes gemenskap 

• Hur kommer man till tro i din  
församling? 

• Vad är en församling enligt dig? 
Hur ser formerna ut för det  
gemensammas bästa i din  
församling? 

• Vilka steg behöver tas i er  
församling för att stärka               
gemenskapen tycker du? 

• Håller du med om det som sägs om 
att gå från att vara ”föreningskyrka” 
till livsnära gemenskap/
kommunitet; varför/varför inte? 

• Vad kan det innebära i er  
församling att leva i ömsesidigt   
beroende till varandra och vara 
överlåten till församlingens 
gemenskap? 

• Hur tänker du kring att vara en del 
av en livsnära samtalsgrupp/
bönegrupp? Vem kan du prata med 
om detta? 

 

Med önskan om 
Guds välsignelse! 

 

 

Adam Harknäs 
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 Kalendarium 

Februari 

Söndag 6 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Uppenbarelsens ljus Joh 1:14-18 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Poelarends 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

Webbsändning 

Onsdag 9 

9.30 Bön mitt i veckan 

Lördag 12 

15.00 Årsmöte 

Söndag 13 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Nåd och tjänst Luk 17:7-10 

Predikan: Rune W Dahlén 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Ethel Seppänen  

Onsdag 16 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 20 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Det levande ordet Joh 7:40-52 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Söndagsskola, Webbsändning 

Onsdag 23 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 27 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Kärlekens väg Joh 12:20-33 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Göran Werme 

Musik: Lisa Stiernberg och  

Kerstin Melin 

Mars 

Tisdag 1 

11.00 Tisdagsträffen 

Anders Bernspång berättar om  

Nils Frykman och sjunger 

Onsdag 2 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 6 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Prövningens stund Matt 16:21-23 

Predikan: Gunnar Nilsson 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Kils Brass 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

Webbsändning 

Onsdag 9 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 13 

10.00 Ekumenisk gudstjänst med  

nattvard 

Tema: Den kämpande tron Luk 7:36-8:3 

Predikan: Olaf Traulsen 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Amanda Sundin 

Tisdag 15 

11.00 Tisdagsträffen 

David Sundström, paralympisk guldme-

daljör, ”Utmaningen som drivkraft” 

Onsdag 16 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 20 

10.00 Gudstjänst 

Tema relationer: Möte mellan kulturer  

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Musik: Alexander Niclasson 
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Bön och offerdag för diakon- och  

pastorsutbildningen 

Söndagsskola, Webbsändning 

Onsdag 23 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 27 

10.00 Gudstjänst 

Tema relationer: Vänskap 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Amanda Sundin 

Musik: Julia Wingård 

Tisdag 29 

11.00 Tisdagsträffen 

Alexandra och Gustav Larson  

sjunger och spelar 

Onsdag 30 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

April 

Söndag 3 

10.00 Gudstjänst 

Tema relationer: Möte mellan  

generationer 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Helena Hallquist 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

Webbsändning 

Onsdag 6 

9.30 Bön mitt i veckan 

Lördag 9 

9.00 Kvinnofrukost 

Johanna Hedqvist 

Tema: Så blir du en hållbar  

klädkonsument 

Söndag 10 

10.00 Gudstjänst 

Tema relationer: Familjen 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Tisdag 12 

11.00 Tisdagsträffen 

Sjukhuspastor Anders Persson  

berättar och svarar på frågor 

Onsdag 13 

9.30 Bön mitt i veckan 

Skärtorsdagen 14 

19.00 Getsemanestund med  

måltid och nattvard 

Långfredagen 15 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Korset Luk 23:26-49 

Predikan: Adam Harknäs 

Musik: Julia Wingård 

Påskdagen 17 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Kristus är uppstånden  

Luk 24:1-12 

Predikan: Julia Strömner 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Musik: Kristian Gotting 

Webbsändning 

Onsdag 20 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 24 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Påskens vittnen Joh 21:15-19 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Ingemar Lund 

Musik: Kerstin Melin 

Insamling till mission i Sverige 

Söndagsskola 
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 Kalendarium 
Tisdag 26 

11.00 Tisdagsträffen 

Hultman, Frykman & Co  

”Sjung för Guds skull” 

Onsdag 27 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

Maj 

Söndag 1 

10.00 Missionsgudstjänst 

Tema: Den gode herden Joh 10:11-16 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Marie Börjesson 

Musik: Elizabeth med vänner 

Tacksamhetsoffer 

Webbsändning 

Onsdag 4 

9.30 Bön mitt i veckan 

Lördag 7 

9.30 Loppmarknad 

Söndag 8 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Vägen till livet Joh 14:1-14 

Predikan: Sven-Erik Sundström 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Söndagsskola 

Tisdag 10 

11.00 Tisdagsträffen 

Vårfest med Adam och Kvartetten 

Onsdag 11 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 15 

11.00 Scoutgudstjänst 

Medverkande: Scouter och scoutledare 

Musik: Helena Hallquist 

Webbsändning 

Onsdag 18 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 22 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Bönen Luk 11:1-13 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Jonas Hult 

Musik: Sofia Röjder 

Söndagsskola 

Onsdag 25 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 29 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Hjälparen kommer Joh 16:23-33 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Poelarends 

Webbsändning 

 

Juni 

Onsdag 1 

9.30 Bön mitt i veckan 

Pingstdagen 5 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Den heliga Anden Joh 14:15-21 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Sofia Röjder 

Söndagsskola, tacksamhetsoffer 

Församlingsboken 
Nya medlemmar:  

Karin Axelsson, 7 november  

Julia och Daniel Strömner,  

12 december. 
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Våra smågrupper 

Hur skulle det vara att få träffas i en smågrupp i kyrkan eller hemma hos  
någon? Där kan vi dela med oss av tankar och funderingar. Vi tar upp sådant 
som ligger oss nära i livet. Vi delar gemenskapen runt Bibel och bön.  
Det finns plats för dig i våra hemgrupper.  
Välkommen. 

Kontakta Adam Harknäs 072-448 44 12 

Du kan också vara med i en smågrupp som ser till att vi i Sannerudskyrkan har 
en välkomnande miljö i fräscha lokaler. Kyrkvärdsgrupperna ordnar kyrkkaffet 
och får känna glädjen att ta emot dem som kommer till vår kyrka. Att vara 
kyrkvärd har nu blivit enklare genom förändringar som nu är gjorda. Just nu 
finns det lediga platser i kyrkvärdsgrupperna som väntar på dig.  
Välkommen. 

Kontakta Mats Börjesson 070-582 87 17 

Temagudstjänster om relationer 
Under våren inbjuder vi till fyra temagudstjänster om relationer. Relationer är 
ett stort och brett ämne som vi ofta berör i våra gudstjänster. De här fyra 
gudstjänsterna vill vi belysa fyra områden som handlar om relationer på olika 
sätt. Det kommer att handla om relationen mellan människor från olika  
kulturer och länder, om vänskapsrelationer, om relationer i en familj och om 
relationer mellan generationer. Vi hoppas att dessa söndagar kan hjälpa oss 
och bidra till goda relationer med varandra.  
Välkommen söndagarna 20/3, 27/3, 3/4 och 10/4. 
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 Styrelsen informerar 
Nu är år 2021 till ända, ett år där arbetet i 
vår församling inneburit mycket positivt 
och även saker som varit tuffa och  
utmanande. Till det positiva hör alla de 
kontakter med nya människor som vi har 
fått under året och alla nya människor som 
deltar i våra sammankomster. Många i vår  
församling är engagerade i detta arbete. 
Vilken glädje att se den utveckling som 
sker och att fler får möjlighet till livsnära 
möten med medmänniskor och Gud! 

Till det negativa hör förstås den fortsatta 
pandemin och de utmaningar som vi ställs 
inför pga den, där det nu i början på det 
nya året återigen ökat vad gäller smittan. 

Vi i styrelsen har ett möte varje månad och 
vi har haft förmånen att få ta tag i många 
spännande frågor. Arbetet i styrelsen 
känns mycket positivt med många  
engagerade ledamöter och vi har haft  
förmånen att få arbeta med en god  
ekonomi trots pandemins påverkan. 

Här är några lite mer praktiska saker som 
hänt sen sist: 
Vi har installerat det nya larmet som  
dessutom kommer att uppgraderas med 
fler funktioner framöver. Larmet innebär 
att vi inte behöver besöka kyrkan morgon 
och kväll för att larma av och på, vilket vi 
tror kommer att minska  
bensinförbrukningen för våra kyrkvärdar. 
Utvalda personer kommer dessutom att bli  
larmade vid inbrott eller om kyrkan inte är 
låst. Vi kommer att berätta mer om larmet 
på församlingens årsmöte.  

Vi är nu formellt med i Grön kyrka, en 
sammanslutning av församlingar som vill 
peppa varandra att tänka mer ”grönt”. 

Vi har genomfört satsningen  

”Öppen kyrka” med lunch och fika på  
onsdagar i november och december. För 
detta har vi fått bidrag från  
Equmeniakyrkan.  
Vi kommer att fortsätta satsningen i  
januari och februari med praktikanter från  
Restenässkolan. 

Bidragen från Equmeniakyrkan har även 
använts till en uppfräschning av rummet 
Skutan i källaren dit vi även köpt en TV. 
Tidigare i höstas fixades även  
andaktsrummet i källaren till för  
söndagsskolan. 
Vi kommer att köpa in två nya  
videokanoner. En till kyrksalen och en till 
serveringsrummet. Den nuvarande i  
kyrksalen har varit dålig en tid och vi tror 
att en fast kanon i serveringsrummet  
kommer att underlätta för vår verksamhet. 
Vi har sett över kyrkvärdsgrupperna och 
mer information om detta hittar du på  
sidan 7. 

Vår ekonomi är god även om offrandet  
ligger lite efter budget.  
Även loppisintäkterna har varit lägre än 
budgeterat men detta har sin naturliga  
förklaring då vi inte kunnat genomföra  
loppisar på vanligt sätt. Det positiva är att 
våra fonder gått mycket bra under året och 
därför har styrelsen tyckt att det varit en 
bra satsning att förbättra våra lokaler när vi 
ser att behoven finns. 
De websända gudstjänsterna ger den som 
inte har möjlighet att komma till kyrkan en 
chans att ändå delta. Vi har nu gjort klart 
med webgruppen att sändningarna  
fortsätter varannan söndag under våren 
fram till maj.  

Tack till våra anställda och alla i vår  
församling som på olika sätt bidrar till  
arbetet i Guds rike! 
                                                Göran Werme 
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Vill du stärka relationen med din partner? 

Äktenskapskursen är en praktisk kurs 
över sju veckor som ger verktyg för att 
bygga en stark och sund relation med ett 
livslångt perspektiv! Kursen består av sju 
tillfällen där varje träff innehåller  
föredrag via film och enkla uppgifter 
som ger varje enskilt par möjlighet att 
samtala om kvällens ämne. Även om 
äktenskapskursen utgår från kristna 
principer lämpar den sig för och är  
öppen för alla. Varje pars integritet respekteras. Det förekommer 
inga gruppredovisningar och ingen behöver redovisa något om 
sin relation eller vilka frågor man arbetar med. 

Kursens ämnen: 

1 STÄRKA BANDET 

2 KOMMUNIKATIONENS 

SVÅRA KONST 

3 HANTERA KONFLIKTER 

4 FÖRLÅTELSENS KRAFT 

5 FAMILJEDYNAMIK 

6 BRA SEX 

7 KÄRLEK I PRAKTIKEN 

 
Välkommen på Äktenskapskursen i Sannerudskyrkan!  
Kursen startar söndag 13 mars kl. 18.30-20.15.  
Anmälan till: anmalan@sannerudskyrkan.se  
14 februari (Alla hjärtans dag) eller senast 1 mars.  
Frågor kan ställas till adam.harknas@sannerudskyrkan.se  
eller 072-4484412. 
Kostnad 200kr för varje par. (Två deltagarhäften). 

mailto:anmalan@sannerudskyrkan.se
mailto:adam.harknas@sannerudskyrkan.se
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Språkverkstad  

Kommer du förbi en måndagskväll i Sannerudskyrkans källare möts du av ett 
myller av liv. Det är prat och skratt, nya människor och nya kulturer som 
möts, och där skapas nya relationer. Det talas mycket svenska runt borden, 
ivriga försök att förstå mer av allt det nya. Alla vi 
som är där lär oss nytt, att förstå svenska men 
också att lära oss om varandras kulturer, om 
varandra. 

Studieförbundet Bilda står bakom projektet att 
stärka utrikesfödda i svenska språket.  
I Sannerudskyrkan har det resulterat i en  
språkverkstad. På måndagskvällar samlas vi,  spelar 
spel och samtalar runt borden. Det finns också 
möjlighet att ta med sig eget studiematerial som 
man vill få hjälp med. Vi ser på film om svensk  
kultur och hur det fungerar i Sverige, och vi tittar 
också på lätta nyheter för att hänga med i vad som 
händer i världen. Det bjuds på enkelt fika.  

Kvällarna har besökts av ett 30-tal nysvenskar och ett 10-tal svenskfödda. För 
det mesta är vi 20-25 personer. Vill du vara med? Här behövs alla, om du är 
nysvensk eller har bott i Sverige hela ditt liv.  
Välkommen in en kväll och prova på!  

Öppen kyrka 

Under hösten gavs det möjlighet att hålla kyrkan öppen på onsdagar. Det var 
många som längtat efter en mötesplats och gemenskap efter tiden av isolering 
under pandemin. Sex onsdagar höll kyrkan öppet och besökarantalet låg  
mellan tio och tjugofem personer. 

Julia Wingård och Mafille (Elizabeth) Kavira lagade soppa och bakade gott till 
den. Allt kunde köpas till självkostnadspris. 

Under vintern (januari-februari) fortsätter satsningen med hjälp av två franska 
praktikanter från en bibelskola i Ljungskile (UMU). Välkommen då till en  
enkel bit mat eller fika om du är frisk! Vi håller avstånd. 

Är du intresserad att hjälpa till med 
att hålla kyrkan öppen på onsdagar? 
Hör i så fall av dig till anställda eller 
styrelse. 

 
 
Kajsa Wingård 
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Se hit alla barnfamiljer! 

Vi har söndagsskola varannan söndag. Se kalendariet. 

Kontakta 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 

Hälsning från ungdomsledaren 

Under hösten har vi träffats på en fredag ungefär varannan vecka. Under dessa 
kvällar har vi underhållit oss med bland annat brädspel, bilar och bordtennis. 
Dessutom har vi tillsammans med Skåre haft ett filmmaraton och en  
nyårsmiddag (inte samtidigt) som kom med mycket skratt, småprat och  
människor som var uppe efter läggdags.  Andakten är viktig för oss och vi  
jobbar på att göra denna del av kvällen ännu bättre. Det har varit ett roligt 
halvår och ser fram emot det nya året! 
                                                                                                           Amanda Sundin 

Loppmarknaden  

Den 7/5 är det dags för vår traditionsenliga loppmarknad. 

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 

  

 

 


