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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: Tillsammansdag på 
Sandvikengården 2021. Foto: Lars Hjelm 
 
Detta blad och även tidigare utgåvor 
hittar du på hemsidan. 
Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se  
Manusstopp till nästa blad:  9 sep. 2022 
 
STUDIEFÖRBUNDET BILDA  
Studie-, kultur- och kursverksamhet  
i Sannerudskyrkan sker i 
samarbete med 
studieförbundet Bilda. 

Fotografier i detta nummer: 

Sid 3  Örjan Langborg 

Sid 6  Sven-Erik Sundström 

Sid 9  Julia Strömner, Elsa Delvert 

Sid 10 Lars Hjelm 

Sid 11  Equmenia Svealand 
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Ord på vägen 

Världen i Kil 
 

Världen är aldrig långt borta från oss 
i våra datorer och mobiler. Dygnet 
runt pågår nyhetssändningar och 
reportage från olika delar av vår 
värld. Vi får hela tiden nya uppdate-
ringar och kan se bilder och sänd-
ningar från aktuella händelser i vår 
värld. Gränser och avstånd suddas ut, 
samtidigt som nya murar och barriä-
rer byggs och avstånd mellan männi-
skor ökar. Det är både en hoppfull 
och orolig tid vi går till mötes. 

 

De senaste åren har också världen 
landat i vår församling. Vi har tagit 
emot och lärt känna personer från 
Kongo, Rwanda, Zambia, Mocambi-
que, Eritrea, Syrien, Libanon, Afgha-
nistan, Nederländerna och Frankrike. 
(Kanske när ni läser detta även från 
Ukraina). Jag har säkert missat något 
land och ber om ursäkt för det. Från 
att ha varit en ganska homogen för-
samling med mestadels personer 
födda i Sverige och med svenska för-
äldrar, så har vi senaste tiden blivit 
mer av en internationell församling. 
Vår församling avspeglar i större 
mått hur det svenska samhället ser 
ut med människor från olika länder 
och kulturer. 

 

Kanske kan vi också säga att vår för-
samling nu mer avspeglar Guds rike. 
Guds rike är inte först och främst 

människor med olika nationaliteter, 
men det är ett rike där människor 
från alla olika nationaliteter, kul-
turer och samhällsklasser möts och 
delar gemenskapen med varandra 
och Jesus Kristus i frid och kärlek. Vi 
får tillsammans med människor från 
olika länder uttrycka Guds rike i Kil, 
och vi får fortsätta att välkomna 
människor från andra länder till vår 
församling. 

 

Från församlingens första dag i Jeru-
salem förkunnades evangeliet på 
många olika språk och människor 
från alla delar av världen fick höra 
om Guds stora verk. En global rö-
relse startade i Jerusalem och spreds 
över hela jorden. Vi får idag fortsätta 
i samma anda och Ande, och se hur 
Gud ger av sin kärlek i vår gemen-
skap. Vi får vara med i en rörelse 
som tar emot och sänder ut männi-
skor med de goda nyheterna om 
Guds gåva i Jesus Kristus. Till sist 
några ord från Petrus: ”Nu förstår 
jag verkligen att Gud inte gör skill-
nad på människor utan tar emot var 
och en som fruktar honom och som 
gör vad som är rättfärdigt, vilket folk 
han än tillhör.” (Apg 10:34-35). 

Jag önskar dig 
Guds frid och en 
skön sommar! 

 

 

 
Adam Harknäs 
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 Kalendarium 

Juni 
Söndag 5 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Den heliga Anden Joh 14:15-21 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Sofia Röjder 

Söndagsskola, Tacksamhetsoffer 

Onsdag 8 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 12 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Gud – Fader, Son och Ande 

Matt 28:16-20 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Musik: Julia Wingård 

Onsdag 15 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 19 

10.00 Internationell gudstjänst  

med nattvard 

Tema: Vårt dop Joh 1:29-34 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Emmanuel Ishara 

Musik: Lovsångskören 

Söndag 26 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Skapelsen Matt 6:25-30 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Amanda Sundin 

Musik: Anna Aronsson och  

Amanda Sundin 

 

Juli 
Söndag 10 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Att inte döma Joh 8:1-11 

Predikan: Rune W Dahlén 

Gudstjänstledare: Marie Börjesson 

Musik: Kerstin Melin 

Trädgårdsfika hos  

Agneta Sjögren i Rävlinge 

Söndag 24 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Efterföljelse Matt 16:24-27 

Predikan: Gunnar Nilsson 

Gudstjänstledare: Ingemar Lund 

Trädgårdsfika hos  

familjen Lund i Lene 

 

Augusti 
Söndag 7 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Andlig klarsyn Matt 7:22-29 

Predikan: Daniel Strömner 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Kristian Gotting 

Tacksamhetsoffer 

Trädgårdsfika hos Anders Johansson 

Rallaregatan 6 

Onsdag 10 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 14 

11.00 Ekumenisk gudstjänst på  

Gröna torget 

Tema: Goda förvaltare Luk 12:42-48 
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Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Sv. kyrkan 

Onsdag 17 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 21 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Nådens gåvor Matt 18:18-22 

Medverkande:  

Esther och Arend Jan Poelarends, 

team från Nederländerna 

Musik: Lovsångsteamet 

Trädgårdsfika hos Helena och Malte 

Hallquist Rådjursvägen 14 

Onsdag 24 

9.30 Bön mitt i veckan 

Lördag 27 

9.30 Loppmarknad 

Söndag 28 

11.00 Konfirmationsgudstjänst 

Tema: Tro och liv Matt 21:28-31 

Predikan: Konfirmander och ledare 

Gudstjänstledare: Adam Harknäs 

Onsdag 31 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

September 

Lördag 3 

Tillsammansdagen på  

Sandvikengården 

Se sida 10. 

Söndag 4 

10.00 Gudstjänst 

Samlingssöndag 

Tema: Friheten i Kristus Luk 13:10-17 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård 

Musik: Sofia Röjder 

Söndagsskola, tacksamhetsoffer 

Onsdag 7 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 11 

10.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Medmänniskan Matt 5:38-48 

Predikan: Adam Harknäs 

Gudstjänstledare: Petra Jonsson 

Musik: Helena Hallquist 

Onsdag 14 

9.30 Bön mitt i veckan 

18.30 Förstudiekväll 

Presentation av förstudien om  

församlingsgrundande i Karlstad 

Julia Strömner och  

gäster från region Svealand 

Servering 

Söndag 18 

10.00 Gudstjänst 

Tema: Enheten i Kristus Luk 22:24-27 

Predikan: Dave Boomsma 

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma 

Musik: Kvartetten 

Söndagsskola 

Onsdag 21 

9.30 Bön mitt i veckan 

Söndag 25 

10.00 Gudstjänst 

Installation av Julia Strömner 

Tema: Ett är nödvändigt Matt 11:28-30 

Predikan: Julia Strömner 
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 Kalendarium 
Gudstjänstledare: Helén Friberg och 

Adam Harknäs 

Musik: Ethel Seppänen 

Onsdag 28 

9.30 Bön mitt i veckan 

 

Oktober 

Söndag 2 

11.00 Scoutgudstjänst 

Medverkande: Scouter och ledare 

Musik: Helena Hallquist 

Tacksamhetsoffer 

 

 
Församlingsboken 
Nya medlemmar:  

Ida och Magnus Dahlén, 6 februari. 

Dorcas Mutonyi och  

Zawadi Ndabagaya, 27 februari. 

Asani Rashidi, 24 april. 

Lär känna andra i Sannerudskyrkan! 

Sven-Erik Sundström, 74 år 

Hur kom du till tro? 
Jag fick mina första frön till en tro tidigt i mitt hem. 
Båda föräldrarna var troende. Mitt första medvetna 
egna val att vara en kristen skedde när jag var 10 år.  
Då fick jag en predikants förbön för frälsning och  
sedan döptes jag som 15-16-åring. 

Hur är din relation med Gud? 
Den är en sån självklar del utav mitt liv. Gud är liksom 
livsgrunden jag står på. Under perioder har jag läst mycket, fördjupats i min 
tro och varit mer aktiv utövare. Sedan har det funnits raksträckor då jag inte 
varit så värst aktiv. 

Vad gör dig glad i Sannerudskyrkan?  
Jag har blivit väldigt glad när jag sett att antalet barn och ungdomar ökat 
konstant i gudstjänsterna under denna våren och efter pandemin. Det har 
väckts en förväntan att vi skulle kunna bryta den nedåtgående trend för  
kristen tro som varit förhärskande under de senaste 40 åren.  
Det skulle kännas fantastiskt!  
        AnnaSara Gotting 

STORSTÄDNING 
Vecka 38, 19-23 september är det 
storstädning i kyrkan. Listan på städ-
områden kommer att sitta på insidan 
av dörren till städskrubben. 
                                  Kerstin Sötterman 
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Tänk om Du… 
 …skulle ta tag i dina funderingar runt kristen tro. Kom 
med på höstens Alphakurs. Eller kom med på några 
prova på-kvällar vid kursstarten. 

Tänk om någon… 
…skulle bli medbjuden av Dig till höstens Alphakurs. 
 
Vi kör igång torsdagen den 8 september  
klockan halv sju med första prova på kvällen. 
Det blir mat, föredrag och samtal med frågor och  
funderingar i smågrupp. 
Då är det dags att ta fram de där funderingarna  
som är viktiga för dig. 
Denna första kväll funderar vi på om det finns mer  
att upptäcka i livet? 
Anmälningsfolder finns i kyrkan 
Välkommen till bords 
Alphakursen Sannerudskyrkan                        Mats Börjesson 

Bokstavspromenaden 
Nu är det dags att planera för en ny promenad.  Det blir i vecka 32, Kil hela 
veckan, lördagen den 13 augusti. Start mellan kl. 14 och 14.45 på Gröna torget 
vid boulebanorna. Gratis fika för alla och vinst till alla barn.  
Jag har de som bakar och skänker bullar och kakor och jag har vinster åt bar-
nen men jag behöver fler som skänker leksaker som spel, bilar, dockor mm. Ni 
som vill skänka något till vinster, tala om var ni lägger det eller ge det direkt 
till mig.  
Tack för er hjälp!                                                                             Ingvar Solberg 

Kyrkokonferens i Vårgårda 

I år tar vi med oss det vi lärt oss och de goda erfarenheter 
vi har från de två senaste konferenserna och kombinerar 
det med att också äntligen få mötas tillsammans till guds-
tjänster, förhandlingar och mycket mer. Därför kommer vi att börja vår  
konferens i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti.  
Fredag- söndag 12-14 augusti är konferensen på plats på Tånga Hed i Vårgårda. 
Söndag 14 augusti kommer också vår blivande pastor Julia Strömner att  
ordineras.  
Välkommen att delta i kyrkokonferensen som ombud eller deltagare!  
Anmäl dig först till vår ordförande Göran Werme goran.h.werme@gmail.com 
och sedan på Equmeniakyrkans hemsida. 

mailto:goran.h.werme@gmail.com
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 Styrelsen informerar 
 
Nu har vi snart kommit halvvägs in på 
2022 och vår verksamhet har på allvar 
börjat återvända till det normala dvs det 
som var före pandemin. Men när ett 
orosmoln försvinner dyker ett annat 
upp och kriget i Ukraina är verkligen en 
oro och sorg för vår del av världen. Vi 
ber för att det ska ta slut och under  
tiden så får vi göra vad vi kan för att 
hjälpa våra medmänniskor i nöd. 

Vi har deltagit i ett par möten med Kils 
kommun och andra frivilligorganisa-
tioner och diskuterat vad vi kan göra 
om många flyktingar kommer till Kil.  
Hittills har behovet inte funnits men vi 
är beredda att bidra om det behövs. 

I övrigt har styrelsen arbetat med frågan 
om behov av ny medarbetare till  
församlingen. Efter att ha gått igenom 
de behov vi ser idag och framöver för 
arbetet med barn, ungdom, unga vuxna 
och barnfamiljer öppnade sig en  
möjlighet att diskutera en anställning 
med Julia Strömner som arbetat nära 
vår pastor Adam med en studie kring 
församlingsgrundande i Karlstad. Julia, 
hennes man Daniel och deras tre barn 
har funnits med i vårt församlingsliv 
sedan i höstas.  

Vi har haft ett par samtal med Julia och 
därefter lyft frågan i två församlingsmö-
ten med viktiga diskussioner däremel-
lan för att verkligen samla in de behov 
som finns, och nu även fattat beslut att 
visstidsanställa Julia för ett år på 50% 
som pastor med inriktning mot just det 
som beskrivits ovan. Vi ser verkligen 

fram emot att Julia kommer till oss och 
hälsar henne mycket välkommen!  
Be gärna för Julia och familjen i hennes 
nya tjänst. 

Styrelsens uppgift att jobba vidare med 
kyrkvärdsgrupperna och hitta nya 
kyrkvärdar har f.n. tagits över av Mats 
Börjesson. Mats ringer runt till de som 
inte är med i någon grupp och pratar 
och lyssnar om man vill vara med och 
dela arbetsgemenskapen mm i en  
kyrkvärdsgrupp. Anmäl dig gärna, det 
är gott att få vara med och bidra i vårt 
gemensamma praktiska arbete (och 
snart är robotgräsklipparen installerad 
så då fixar den gräsmattan)! 

Vår ekonomi är fortsatt god. Vi har 
både banktillgångar och tillgångar i 
etiskt säkra värdepapper. Värdepapp-
rens värde beror förstås på börsen och 
sedan världsläget blev osäkrare har 
våra värdepapper minskat något i 
värde. Offrandet har fram till mars  
legat något under budget men i maj låg 
vi över i budget vilket är mycket  
glädjande!  

Vi har i vårt senaste församlingsmöte 
tagit beslut om att öka vårt offrande för 
att ha möjlighet att ha två pastorer  
anställda för att leda församlingens 
arbete och arbetet mot människor i Kil. 
Det känns verkligen som att vår  
församling växer och att vi behöver 
våra medarbetare och vi får alla vara 
med och stötta dem, både i offer och 
med bön!  

                                               Göran Werme 
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Välkommen Julia Strömner och hela familjen! 

Vi har glädjen att välkomna Julia Strömner som ny 
medarbetare och pastor med barn och ungdomsinrikt-
ning i Sannerudskyrkan. Julia kommer att arbeta 50% 
med start 9 augusti. Söndagen 25 september installe-
ras Julia som pastor i församlingen av vår regionala 
kyrkoledare Helén Friberg. 
Här kommer en hälsning från  Julia Strömner: 
I höstas gick vi som familj in som medlemmar i Sanne-
rudskyrkan och vi trivs så bra! I församlingen har vi 
verkligen upplevt värme och omsorg och vi är så tack-
samma för det. Från och med i höst får jag möjlighet 
att komma ännu närmare er i församlingen genom att 
tjäna som er pastor. Det ser jag verkligen fram emot. 
Både jag och Daniel upplevde tidigt på vår väg med Jesus en kärlek till Guds 
församling. Vi har en passion och längtan för att se andra människor få närma 
sig Jesus och växa i relation till en levande Gud. Vid sidan om tjänsten som 
pastor i Sannerudskyrkan kommer jag också arbeta för att få se fler  
församlingar växa fram inom Karlstad kommun. På så sätt fortsätter också  
arbetet med församlingsgrundande arbete i Karlstad, som Sannerudskyrkan 
varit bärare av under denna vår. Jag och Daniel, tillsammans med Ruth, Nat-
han och Jeff ser fram emot att få göra Sannerudskyrkan än mer till vårt andliga 
hem under den tid som kommer.                                                                                                   
         Julia Strömner 

Lär känna andra i Sannerudskyrkan! 
Elsa Delvert, 12 år 

När blev du kristen? 
Jag är född i en kristen familj, men det är först nu på senare 
år som jag börjat tänka på vad jag faktiskt tror. Jag tror 
Gud älskar alla för de de är och nån gång ibland har jag 
bett, typ innan jag ska sova. 

Hur påverkar tron dig? 
Jag kan känna att det alltid finns någon där, liksom att jag aldrig är ensam. 
Det är väldigt skönt. Jag tror att jag känt så länge, men att jag bara inte tänkt 
på det. 

Hur tycker du att det är i kyrkan? 
Jag känner mig välkommen i församlingen och alla är trevliga. Det är en  
väldigt rolig gemenskap på scout och tonår. 
        AnnaSara Gotting 
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Tillsammansdagen 2022 
Nu är det dags igen! Vår stora höstupptaktsdag på Sandvikengården utanför 
Edane äger i år rum lördagen den 3 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 
intresserade finns det även möjlighet att bada och paddla kanot. Vänta inte med 
att anmäla 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 3 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 130:- och du som har fyllt 18 år betalar 260:-. 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 någon av oss 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  
anmälan innan 21 juni för att veta om vi ska genomföra dagen.  
Vi behöver vara minst 30 personer. 
Frågor: Adam Harknäs 072-4484412 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ANMÄLAN TILLSAMMANSDAGEN    3 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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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 

Enter 2022  27 juni-2 juli på  

Vägsjöfors Herrgård, Torsby 

Välkommen på tonårsläger, ett läger där ung-

domar från olika föreningar tillsammans med 

sina ledare möts under en vecka. Ett läger 

som fylls av gemenskap, mötesplatser, under-

visning, workshops, andakter, gudstjänster, kvällshäng, grill och mycket mer.  

Anmälan gör du till Amanda Sundin, 070-6847045, som har mer information. 

Loppmarknaden  

Höstloppis den 27 augusti kl. 09.30 

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 

  

 

 


