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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: “Gloria in Excelsis Deo”
Foto: Jonas Hult.  Se sidan 7.

Detta blad och även tidigare utgåvor hittar du 
på hemsidan.

Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se
Manusstopp till nästa blad: 6 jan. 2023

STUDIEFÖRBUNDET BILDA
Studie-, kultur- och kursverksamhet i 
Sannerudskyrkan sker i samarbete med 
studieförbundet Bilda. 

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.

PASTOR MED 
BARN- O UNGDOMSINRIKTNING

Julia Strömner 076-348 45 36
julia.stromner@sannerudskyrkan.se 

VICE 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE 

Gunnar Nilsson, 076-052 13 88 
birgittagunnar1@gmail.com

ORDFÖRANDE
Göran Werme, 070-216 53 76 

goran.h.werme@gmail.com

ORDFÖRANDE 
EQUMENIA KIL

Vakant

MINNESGÅVA
När du vill lämna minnesgåva, kontakta:

Ingrid Magnusson, 070-277 83 22
Birgitta Nilsson, 072-206 60 46

 Fotografier i detta nummer:
 Sid. 3:  Julia Strömner
 Sid. 7: Adam Harknäs,  Jonas Hult
 Sid. 12: Adam Harknäs, Andreas Delvert
 Sid. 14: Dave Boomsma, Petra Jonsson
 Sid. 15: Liselotte J Andersson, Bildbank Equmeniak.

EQUMENIAKYRKAN
Sannerudskyrkan är en del av 
trossamfundet
Equmeniakyrkan.

EQUMENIA är 
riksorganisation för barn och 
ungdom inom 
Equmeniakyrkan.
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Jag minns att jag var på väg hem. Jag 
bodde i Stockholm vid den här tiden och 
hade tagit tunnelbanan en sen kväll. 
Perrongen var ödslig och tom när jag klev 
av tåget och det gjorde mig ingenting. Jag 
bar på en känsla av frustration och 
uppgivenhet när jag gick mot utgången. 
Längtan efter att be gjorde sig påmind, 
men det tog emot. Orkade jag med att 
vara ärlig med mitt innersta just nu? Jag 
ställde mig i rulltrappan och bad ut i 
natten: "Jesus, jag vill att du visar dig!". 
Och så plötsligt kom han emot mig. En 
man som bar på ett stort träkors. Han åkte 
rulltrappan i motsatt riktning och jag blev 
ståendes och såg efter honom. Hans vita 
kläder, törnekronan och sandalerna. Det 
var en ung man som såg ut att ha lagt ned 
mycket möda för att vinna pris för bästa 
utklädnad på kvällens fest. Troligen var 
den mannen helt omedveten om hur Gud 
gav en hälsning till mig genom honom. 
"Han är ju inte långt borta från någon 
enda av oss" (Apg 17:28), påminner Paulus 
sökarna i Aten. 

Hur ser ditt böneliv ut? Orkar du vara 
ärlig med ditt innersta? Vad ber du om?

Jesu exempel visar på att bönen både är 
ett vardagligt samtal med Fadern liksom 
en tillitsfull överlåtelse till Han som har all 
makt. 

Ibland har vårt böneliv en tendens att 
formas till en önskan om att Gud ska fylla 

oss med kraft inför de uppgifter som ligger 
framför oss. Vi kan likna det vid en tom 
skål vi varje morgon håller upp inför Jesus 
för att be honom fylla den. Ett annat sätt 
att närma sig Gud är att istället under 
kvällen sammanfatta vad Jesus har fyllt 
skålen med under dagen som gått: "Gud, 
på vilket sätt har du uppenbarat dig för mig 
idag?" När vi tränar oss i att se hur Gud 
visar sig i det enklaste av vardag kan vi 
också ledas in i en tillvaro där Gud får vara 
med och forma och påverka vardagens alla 
beslut, reaktioner, attityder och planer.  

När det kommer till att presentera Jesus för 
barn och unga visar en nylig studie att det 
finns en tendens att sätta moral i centrum - 
vad barnen kan göra för att bli ett redskap 
för Gud. Perifert ligger perspektivet vad 
Jesus redan har gjort för oss, att Han dött 
och uppstått för att vi ska ha liv i evighet. 

Kanske behöver vi alla öva på att se vad 
Gud gjort i våra liv, såväl i vår vardag som i 
vår gudsbild. Då kanske Jesus uppenbarar 
sig på nya sätt i delar av livet och dagen vi 
inte ens tänkt att han ville dela med oss. 

     Julia Strömner

Ord på vägen
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Oktober
Söndag 2
11.00 Scoutgudstjänst
Medverkande: Scouter och ledare
Musik: Helena Hallquist
Tacksamhetsoffer, Söndagsskola
Insamling till Equmenia
Onsdag 5
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 9
10.00 Gudstjänst
Tema: Kan man tro på Gud?
Gud och naturen
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Kajsa Wingård
Musik: Sofia Röjder
Församlingsmöte efter gudstjänsten
Tisdag 11
11.00 Tisdagsträffen
Sångarparet Sara och David Åström
Onsdag 12
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 16
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Kan man tro på Gud?
Varför Jesus?
Predikan: Adam Harknäs
Söndagsskola
Onsdag 19
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 23
10.00 Gudstjänst
Tema: Kan man tro på Gud?
Andliga upplevelser
Predikan: Julia Strömner

Gudstjänstledare: Jonas Hult
Musik: Ethel Seppänen
Tisdag 25
11.00 Tisdagsträffen
Dikt och sång
Urban Andersson och Jan Andersson
Onsdag 26
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 30
10.00 Internationell gudstjänst
Tema: Att leva tillsammans Joh 11:1-7
Predikan Arend Jan Poelarends
Musik: Sofia Röjder
Söndagsskola

 
November
Onsdag 2
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 6
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Vårt evighetshopp Joh 6:37-40
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Petra Jonsson
Musik: Helena Hallquist
Ljuständning
Tacksamhetsoffer
Tisdag 8
11.00 Tisdagsträffen
The Border Boys
Onsdag 9
9.30 Bön mitt i veckan

Kalendarium
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Lördag 12
9.00 Frukost för alla
Föreläsare: Liselotte J Andersson
”Allt verkligt liv är möte”
En morgon om djärvhet och varsamhet 
i de relationer som betyder mest.
Frukostbuffé och föreläsning: 100kr 
Anmälan senast torsdag 10/11 till
Ulla  0707714637 eller Karin 0702544504.
18.00 Kvällsmöte
Liselotte J Andersson
”Vägledning och värme i en frusen tid”
Om vårt inre förråd och ett liv i 
gemenskap.  Se sid. 15
Söndag 13
10.00 Ekumenisk gudstjänst
Tema: Vägledning och värme 
i en frusen tid
Predikan: Liselotte J Andersson
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Musik: Kerstin Melin
Söndagsskola
Onsdag 16
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 20
10.00 Gudstjänst
Tema: Kristi återkomst Joh 5:22-30
Predikan: Dave Boomsma
Gudstjänstledare: Barbro Boomsma
Musik: Julia Wingård och polarna
Tisdag 22
11.00 Tisdagsträffen
Malte Hallquist samtalar med Adam 
Harknäs
Onsdag 23
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 27
10.00 Gudstjänst
Tema: Ett nådens år Matt 21:1-9
Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Jonas Hult 
Musik: Kören
Julinsamling till behövande i Kil
Söndagsskola

12.00 Julloppis. Se senare annonsering

Tisdag 29
19.00 Toner i advent. Se senare annonsering
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete
Onsdag 30
9.30 Bön mitt i veckan

 
December
Söndag 4
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Guds rike är nära Mark 1:14-15
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Ingemar Lund
Musik: Rebecca Johansson
Tacksamhetsoffer
Onsdag 7
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 11
10.00 Gudstjänst
Tema: Bana väg för Herren Luk 3:1-15
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Marie Börjesson
Musik: Helena Hallquist
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete
Söndagsskola och Luciatåg
Tisdag 13
19.00 Julkonsert
Paradorkestern
Insamling till Världens barn
Onsdag 14
9.30 Bön mitt i veckan
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Söndag 18
10.00 Gudstjänst
Tema: Herrens moder Luk 1:39-45
Predikan: Julia Strömner
Gudstjänstledare: Ulla Ramefelt
Musik: Gött häng
Måndag 19
19.00 Julkonsert
Kils Storband
Insamling till Världens barn
 Julafton 24
23.15 Julnattsgudstjänst
Tema: Den heliga natten Luk 2:1-20
Predikan: Adam Harknäs
Musik: Ellen Wingård
Annandag Jul 26
11.00 Gudstjänst i Tingvallakyrkan
Tema: Martyrerna Matt 10:32

 
Januari
Nyårsdagen 1
16.00 Gudstjänst
Tema: I Jesu namn Joh 2:23-25
Predikan: Gunnar Nilsson
Gudstjänstledare:
Musik:
Tacksamhetsoffer
Trettondagen 6
15.00 Trettondagsfest
Andakt och olika aktiviteter
Ta med matpaj.
Söndag 8
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Jesu dop Mark 1:9-11
Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: 
Barbro och Dave Boomsma
Musik: Alexander Niclasson
Onsdag 11
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 15
10.00 Gudstjänst
Tema: Livets källa Joh 5:31-36
Predikan: Marie Börjesson
Gudstjänstledare: Petra Jonsson
Musik: Johanna Gyllström
Onsdag 18
9.30 Bön mitt i veckan
Lördag 21
Retreatdag i Sannerudskyrkan
Se sid. 12
Söndag 22

10.00 Gudstjänst
Tema: Bön och Förbön
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Jonas Hult
Musik: Helena Hallqvist
Onsdag 25
9.30 Bön mitt i veckan
Lördag 28
9.00 Frukost för alla. Anmälan senast 
torsdag 26/1 till Ulla  0707714637 
eller Karin 0702544504.
Föreläsare: 
Carin Hemmati och Samuel Nweze
”Olika kulturer under samma tak”
Frukostbuffé och föreläsning: 100kr
16.00 Seminarium
Carin Hemmati och Samuel Nweze
”Mångfald – hur kan det funka?”
Se sid. 15

Kalendarium
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Söndag 29

10.00 Gudstjänst
Tema: Jesus är vårt hopp Matt 14:22-33
Carin Hemmati och Samuel Nweze
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete

Februari
Onsdag 1
9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 5

10.00 Gudstjänst
Tema: Uppenbarelsens ljus Luk 2:22-40
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Julia Strömner
Musik: Kören
Tacksamhetsoffer
Söndagsskola

 Församlingsboken
  Dop och ny medlem:
  Klara Milants, 3 september
  Utflyttad:
  Urban Holmqvist, 14 juni

Kan man tro på Gud?
Sekulariseringen ökar för varje år och 
svenskarnas kontakt med kyrkan blir allt 
mindre. Samtidigt kan vi se ett ökande 
intresse för andliga frågor och religion i 
vårt samhälle. Kan man tro på Gud idag 
och vad tänker du om tro, religion och 
andlighet? Tre söndagar i oktober har vi 
detta tema med olika underrubriker. 

Omslagsbilden
Gloria in Excelsis Deo - 
"Ära vare Gud i höjden"
Bilden visar en väggmålning från kapellet vid 
herdarnas äng i Beit Sahour.

Jonas Hult
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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
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Retreatdag
I den ekumeniska böneveckan, lördag 21 
januari planerar vi för en retreatdag i 
Sannerudskyrkan. Dagen kommer 
innehålla skapande, vägledning, 
gemensamma böner, måltider och egen 
tid för bön och reflektion. Välkommen 
till en dag i tystnad, vila och 
fördjupning. Anmäl dig till 
anmalan@sannerudskyrkan.se 
senast 13 januari. Har du frågor? 
Kontakta Adam Harknäs 072-448 44 

Konfirmation
Konfirmationsgudstjänsten i Sannerudskyrkan 28 augusti blev en fin högtid med många 
deltagare. Konfirmanderna på bilden från vänster är: Daniel Bäckman, Klara Ekberg, 
Maja Söderqvist, Noah Delvert och Nils Brolinson. Ledare från vänster är: Per-Ulrik 
Johansson, Adam Harknäs, Amanda Sundin och Anna Aronsson.

mailto:anmalan@sannerudskyrkan.se
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 Höstterminen har startat och mycket har 
dragit igång i Sannerudskyrkan vilket är 
jätteroligt!
Vi har många möjligheter att få dela med 
oss av vår tro och det glada budskapet om 
att vi alla är älskade av Gud och att det 
finns hopp för vår värld! Jag tror verkligen 
att vi i Sannerudskyrkan kan vara en 
positiv och kärleksfull kraft i Kil, tänk på 
det i dessa tider som kan kännas mörka och 
oroliga!
Det finns något för alla åldrar i vår 
församling alltifrån söndagsskola, scout, 
tonår/Gött häng, konfa, Sports 
community, Alpha, språkverkstad, 
hemgrupper, tisdagsträffen, gudstjänster 
och lovsångskvällar (jag har säkert glömt 
något). 
I alla dessa samlingar har vi möjlighet att 
möta varandra och Gud och bjuda in den 
som inte har funnit sin tro.
Nu har vi också fått välkomna vår nya 
pastor Julia Strömner till församlingen, och 
det känns så glädjande och inspirerande att 
få planera för arbetet med barn, ungdomar 
och unga familjer tillsammans med Julia.

Lite kort kommer här en rapport från 
styrelsen och vad vi arbetar med för 
tillfället:
- Vi har sett över situationen för 
kyrkvärdsgrupperna och nu finns nya 

medlemmar som gärna hjälper till och som vi 
kommer att placera ut i de olika grupperna 
efter gruppernas behov.
- Vi har fått ett bidrag från Equmeniakyrkan 
för att arbeta ”för människor i socialt särskild 
utsatthet pga coronapandemin” som vi hoppas 
kunna använda till att starta ”Öppen kyrka” 
en dag i veckan, precis som vi hade det förra 
hösten och vintern. Men vi behöver någon 
som kan hålla i detta. Har du tips på en sån 
person så hör av dig till mig eller Adam!
-  Vi håller på att gå igenom hur vi ska 
använda våra källarlokaler på bästa sätt. F.n. 
inventerar vi behoven med de olika grupper 
och verksamheter som använder källaren idag. 
Vi får återkomma till vad vi kommer fram till 
och se om vi behöver göra några 
ombyggnationer, renoveringar eller liknande.

Vad gäller vår ekonomi så har vi samlat in lite 
mindre än vad vi har budgeterat att vi 
behöver. I dagsläget finns många osäkerheter 
på den ekonomiska himlen vad gäller 
inflation, höga elpriser mm. som vi behöver 
förhålla oss till. Har du och jag möjlighet att 
ge lite extra under årets sista månader så
kommer pengarna att kunna användas väl till 
det viktiga arbete som vi står mitt uppe i.
Vi i styrelsen är också tacksamma om vi och 
våra anställda får vara inneslutna i era 
förböner så vi arbetar på rätt sätt och fattar 
rätt beslut i de frågor som kommer upp.
                                                   Göran Werme

Styrelsen informerar

Advents- och julmusik i Sannerudskyrkan
Toner i advent 29/11 kl 19:00  ( program kommer senare )

Paradorkesterns julkonsert 13/12  kl 19:00
Storbandets julkonsert 19/12 kl 19:00

Julnattsgudstjänst med Ellen Wingård  24/12 kl 23:15
Välkommna!
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Röster från församlingsmedlemmar

Dave Boomsma, 63 år
Vem Gud är? Att prata om eller lista ut vilken vers i Bibeln 
som är ens favorit kan vara vanskligt. Bibelns verser möter 
en på olika sätt vid olika tidpunkter i livet. En vers eller ett 
stycke som man "bara" läst flera gånger tidigare kan 
plötsligt möta en mitt i livet. Ett alltid Levande Ord. Jag 
skulle därför inte säga att Luk 19:10 är en favorit, men för 
mig summerar den väl mycket av vad Bibeln säger om vem 
Gud är: "Människosonen har kommit för att söka upp och 
frälsa det som var förlorat." Det är hoppet vi lever i varje 
dag! 

Petra Jonsson, 50 år
I början av 90-talet tillhörde jag och Henrik Pingstkyrkan i 
Karlstad. På söndagskvällar var det ofta bönesamlingar och 
det var stor uppslutning. Just denna kväll talade vår pastor 
om helande. Pingstkyrkan ligger väldigt nära tågstationen 
och denna kväll kom det in en man som hade lång väntan 
mellan sina tåg. Han var döv på ena örat och bad om 
förbön. Jag tillsammans med pastorn och någon mer la våra 
händer på mannen och bad. 
Jag kunde känna i hela mig att något hände. I slutet kände 
jag en stor värme gå från min axel, genom armen ut i 
handen som jag lagt på mannen. Det var en sensation jag 
varken känt förr eller senare. Samtidigt som jag kände 
värmesensationen uppfylldes jag av en varm genuin glädje 
och lycka.
Bönesamlingen avslutades och vi gick alla åt olika håll. Någon eller några dagar senare 
ringde pastorn och berättade att mannen vi bett för hade hört av sig och berättat att han 
blivit helad. Han hörde på örat han tidigare varit döv på.
Det var en fantastisk upplevelse där Guds kraft blev tydlig och självklar. 

Nystart för Sannerudskyrkans kör
Sannerudskyrkans kör hade ett långt uppehåll under pandemin. Men nu är det dags igen 
för alla som saknat kören och möjligheten att sjunga tillsammans. Nya intresserade 
körsångare är också varmt välkomna. Den första träffen blir onsdag 21 september kl. 18.00. 
Hur fortsättningen blir kan du se i kommande annonsering. 
Frågor går att ställa till Ann-Berit Vilhelmson 073-062 61 96.
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Helg med Liselotte J Andersson

12-13 november får vi besök av Liselotte J Andersson. 
Liselotte är en uppskattad talare och författare som 
arbetar med själavård, andlig vägledning och retreater. 
Lördagen inleds med en frukost för alla kl. 9.00 
Anmälan se s.5. Frukosten är också ett jubileum för 
kvinnofrukostarna i Sannerudskyrkan. Temat för 
frukosten är: ”Allt verkligt liv är möte”. En morgon om 
djärvhet och varsamhet i de relationer som betyder mest. 
På kvällen blir det en samling kl 18.00 med temat: 
”Vägledning och värme i en frusen tid”. Om vårt inre 
förråd och om ett liv i gemenskap. Söndagens gudstjänst har samma tema och där följer 
Liselotte upp och fördjupar tankarna från lördagskvällen. 
Varmt välkomna till angelägna och givande samlingar med Liselotte J Andersson!

Mångfald – hur kan det funka?
28-29 januari planeras det för en helg i Sannerudskyrkan med fokus på det internationella 
missionsarbetet. Då kommer pastorerna Carin Hemmati och Samuel Nweze från 
Equmeniakyrkan Hallunda för att dela erfarenheter av att vara en lokal församlingsgemenskap 
med människor från hela världen. Planera gärna redan in det i era almanackor! 
   På lördagen blir det frukost för alla kl. 9.00 med temat: ”Olika kulturer under samma tak”. 
Anmälan se s.6. Kl. 16.00 fortsätter Carin och Samuel med temat: ”Mångfald – hur kan det 
funka?”. Carin och Samuel medverkar även på söndagens gudstjänst kl. 10.00 i 
Sannerudskyrkan.
   Det internationella missionsarbetet är en central del av Equmeniakyrkans identitet, så också 
för oss i Sannerudskyrkan. Under sommaren har vi i Sannerudskyrkan haft besök av en stor 
grupp från Nederländerna och i Kyrkokonferensen fick vi tillsammans sända ut ytterligare två 
missionärer till Kongo-Brazzaville. I september har också den elfte generalförsamlingen av 
Kyrkornas världsråd genomförts. Equmeniakyrkan är en del av denna gemenskap som utgörs 
av kyrkor med ungefär en halv miljard 
medlemmar över hela världen. För dig som är 
intresserad av att åka utomlands, 
Equmeniakyrkan har öppnat upp möjligheten 
att åka som missionsvolontär till systerkyrkor 
runt om i världen och under våren 2023 startar 
kursen "Till jordens yttersta gräns", en 
studiecirkel som mynnar ut i en missionsresa 
till något av de områden där Equmeniakyrkan 
arbetar. 
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