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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: Språkverkstad
foto: Kajsa Wingård. Se sidan 9.

Detta blad och även tidigare utgåvor hittar du 
på hemsidan.

Bidrag till församlingsbladet skickas till 
bladet@sannerudskyrkan.se
Manusstopp till nästa blad: 5 maj 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

KONTAKT 
EQUMENIA KIL

Julia Strömner, se ovan 

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: Örjan Langborg
 Sid. 7: Henrik Olsson/Carl-Johan Ivarsson
 Sid. 8: Canva bildbank
 Sid. 9: Kajsa Wingård

EQUMENIAKYRKAN
Sannerudskyrkan är en del av 
trossamfundet
Equmeniakyrkan.

EQUMENIA Kil är en del av 
riksorganisationen för barn och 
ungdom inom Equmeniakyrkan.
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Inflation och Guds ord

Vi har ett år bakom oss med stora 
förändringar i vår omvärld och vår 
ekonomi. Både pandemin och kriget i 
Ukraina har påverkat hela världens 
ekonomi. Detta har fortsatt in i det nya 
året och kommer säkerligen fortsätta ett 
tag till. Priserna på el, drivmedel, mat och 
mycket annat har stigit kraftigt. Samtidigt 
har räntorna stigit och priset på bostäder 
sjunkit. Nästan allt har blivit dyrare 
samtidigt som det vi äger har blivit mindre 
värt. Inflationen är rekordhög och har inte 
varit högre sedan krisåren i början av 90-
talet. Trots allt detta så har de flesta i 
Sverige en relativt god ekonomi och klarar 
av svårare tider med stegrande priser och 
hög inflation. Men alla har inte en god 
ekonomi och kan vara lugna när 
ekonomin sätts på prov. Många lever på 
marginalen och har svårt att klara 
utgifterna med låga löner eller bidrag. 
Med utvecklingen i Sverige och världen så 
får allt fler problem med att klara 
vardagens kostnader.

Det var då glädjande att vi i 
Sannerudskyrkan tillsammans med 
Svenska kyrkan och flera andra som gav 
gåvor, kunde ge julklappar till många barn 
i Kil och presentkort på mat till många 
vuxna innan Jul. Tack vare många gåvor 
och stort engagemang kunde vi bidra med 
mer än tidigare år till Önskegranen. 
Det är ett tydligt tecken för mig att andra 
människors behov är viktiga även i tuffa 
tider när den egna plånboken blir tunnare. 

Frågan är vad som har störst värde. 
Att jag behåller allt för mig själv eller delar 
med mig av mina tillgångar?

Det kan kännas oroande att aktier och 
fonder sjunker. Hur blir det med 
pensionen? Vi kan också känna oro över att 
det mesta blir dyrare och det vi äger 
förlorar i värde. Men vi äger något som inte 
påverkas av inflationen, räntehöjningar och 
stigande priser. Vi har något som inte 
förlorar i värde och kanske till och med blir 
mer värdefullt i svåra tider. Vi har fått en 
gåva som är oerhört värdefull och som inga 
lågkonjunkturer kan få att falla. Guds ord. 
Guds dyrbara ord. Det kan tyckas att det 
går inflation i Guds ord med alla miljoner 
Biblar som trycks varje år, men trots detta 
behåller Guds ord i Bibeln sitt värde och får 
stor betydelse för nya människor varje år. 
Ta detta år vara på den skatt som leder till 
liv och gemenskap med Gud själv!

Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går 
syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin 
lust i Herrens lag och läser den dag och natt. 

Han är som ett träd planterat nära vatten - den bär 
sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad 
han gör går väl.     (Psaltaren 1:1-3)

Gud välsigne dig!

 

Adam Harknäs

Ord på vägen
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Februari
Söndag 5

10.00 Gudstjänst med nattvard

Tema: Uppenbarelsens ljus Luk 2:22-40

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma

Musik: Kören

Tacksamhetsoffer, Söndagsskola
Onsdag 8

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 12

10.00 Gudstjänst

Tema: Det levande ordet Joh 6:60-69

Predikan: Ebbe Sundström

Gudstjänstledare: Jonas Hult
Tisdag 14

11.00 Tisdagsträffen

Anders Bernspång berättar och leder 

allsång
Onsdag 15

9.30 Bön mitt i veckan
Lördag 18

15.00 Årsmöte
Söndag 19

10.00 Gudstjänst

Tema: Kärlekens väg Mark 10:32-45

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Göran Werme

Musik: Rebecca Johansson

Söndagsskola
Onsdag 22

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 26

10.00 Gudstjänst

Tema: I begynnelsen – Den goda skapelsen

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Petra Jonsson

Musik: Julia Wingård och Kristian Gotting
Tisdag 28

11.00 Tisdagsträffen

Ingemar Mattsson berättar och sjunger

 
Mars
Onsdag 1

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 5

10.00 Gudstjänst med nattvard

Tema: I begynnelsen – Vem är jag?

Predikan: Julia Strömner

Gudstjänstledare: Adam Harknäs

Tacksamhetsoffer, Söndagsskola

Onsdag 8

9.30 Bön mitt i veckan

Kalendarium
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Lördag 11 
13.00 Lunch och föredrag av 
Harry Månsus i Tingvallakyrkan
"Sången om livet. 
Om pilgrimsfolket och jordens framtid."
Anmälan: anmalan@kyrkanicentrum.se

Söndag 12

10.00 Gudstjänst

Tema: I begynnelsen – Livets träd

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Marie Börjesson

Musik: Jörg och Rahel Rosenowski

Bön och offerdag för diakon- och

pastorsutbildningen

17.00 Väckelsens hus

Föredrag av Henrik Olsson och 
Carl-Johan Ivarsson. Se sid. 7.

Tisdag 14

11.00 Tisdagsträffen

Hultman, Frykman och Co
Onsdag 15

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 19

10.00 Gudstjänst

Tema: I begynnelsen – Missa målet

Predikan: Dave Boomsma

Gudstjänstledare: Barbro Boomsma

Söndagsskola

Onsdag 22

9.30 Bön mitt i veckan
Lördag 25

9.00 Kvinnofrukost

Maria Arnborg Smögens tvålbruk –

Rent lödder, gränslös kreativitet 

och hållbart entreprenörskap. Se sid. 9
Söndag 26

10.00 Gudstjänst

Tema: I begynnelsen – Ormen och ondskan

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård

Musik: Kören
Tisdag 28

11.00 Tisdagsträffen

Alexandra, Gustav och Malte 

bjuder på konsert
Onsdag 29

9.30 Bön mitt i veckan

 
April
Söndag 2

10.00 Kalasgudstjänst

Gudstjänst med alla åldrar

Medverkande: Julia Strömner och 

ledare i Söndagsskolan

Musik: Rebecca Johansson

Tacksamhetsoffer
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Onsdag 5

9.30 Bön mitt i veckan
Skärtorsdagen 6

19.00 Getsemanestund 

med måltid och nattvard
Långfredagen 7

10.00 Gudstjänst

Tema: Korset Joh 19:17-37

Predikan: Marie Börjesson

Gudstjänstledare: Adam Harknäs

Musik: Kerstin Melin
Påskdagen 9

10.00 Gudstjänst

Tema: Kristus är uppstånden 

Joh 20:1-18

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Julia Strömner

Musik: Kören
Tisdag 11

11.00 Tisdagsträffen

Ingemar Eliasson berättar om Nils Ferlin 

och Lille Bror Söderlundh
Onsdag 12

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 16

11.00 Ekumenisk Gudstjänst

Stora Kils kyrka

Tema: Påskens vittnen Joh 20:24-31

Predikan: Rune W Dahlén

Söndagsskola
Onsdag 19

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 23

11.00 Scoutgudstjänst

Medverkande: Niklas Hult, Göran Werme,

Scouter och ledare.

Musik: Kristian Gotting
Tisdag 25

11.00 Tisdagsträffen

Ulla Josefsson berättar och visar tavlor
Onsdag 26

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 30

10.00 Gudstjänst

Tema: Förlåtelsens kraft

Predikan: Anders Sundström

Gudstjänstledare: Adam Harknäs

Musik: Elisabeth med vänner

Söndagsskola

 
Maj
Onsdag 3

9.30 Bön mitt i veckan
Lördag 6

9.30 Loppmarknad

Kalendarium
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 Väckelsens hus
  

  
Här och där ser du dem. 100-tals hus på 
landsbygden och i tätorter över hela 
Värmland, i nästan varje socken. En del är i 
bruk, andra verkar övergivna och många 
har fått nya användningsområden. 
Väckelsens hus – missionshus, kapell och 
kyrkor – utgör synliga bevis på de rörelser 
som växte fram under 1800-talets 
senare del och i början av 1900-talet.
Söndag 12 mars får vi besök av 
Henrik Olsson och Carl-Johan Ivarsson 
som berättar om Väckelsens hus med fokus 
på Kil med omnejd. 

Söndag 7

10.00 Gudstjänst med nattvard

Tema: Riktning del 1

Predikan: Julia Strömner

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård

Tacksamhetsoffer
Onsdag 10

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 14

10.00 Gudstjänst

Tema: Riktning del 2

Predikan: Julia Strömner

Gudstjänstledare: Ingemar Lund

Musik: Kören

Söndagsskola
Onsdag 17

9.30 Bön mitt i veckan
Söndag 21

10.00 Gudstjänst

Tema: Hjälparen kommer Joh 16:12-15

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Petra Jonsson

Musik: Ethel Seppänen
Onsdag 24

9.30 Bön mitt i veckan
Pingstdagen 28

10.00 Gudstjänst

Tema: Den heliga Anden  Joh 7:37-39

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Jonas Hult

Söndagsskola
Onsdag 31

9.30 Bön mitt i veckan

 
Juni
Söndag 4

10.00 Gudstjänst med nattvard

Tema: Gud-Fader, Son och Ande 

Joh 11:18-27

Predikan: Adam Harknäs

Gudstjänstledare: Kajsa Wingård

Musik: Louise Albrecht och Julia Wingård

Tacksamhetsoffer
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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

Bibeln börjar med en spännande och 
innehållsrik berättelse om jordens tillkomst 
och förutsättningarna för allt levande på vår 
planet. Fem söndagar i februari och mars 
dyker vi ner i de tre första kapitlen i första 
Mosebok och berör ämnena ”Den goda 
skapelsen”, ”Vem är jag?”, ”Livets träd”, 
”Missa målet” och ”Ormen och ondskan”. 
Första söndagen med dessa teman är 
den 26 februari. Välkommen!

Söndagen 30 april får vi besök av Anders 
Sundström som arbetar för organisationen 
Open Doors, en internationell missions- och 
människorättsorganisation som hjälper 
förföljda kristna över hela världen. 
Open Doors är partipolitiskt oberoende och 
inte bunden till något samfund eller förening. 
De arbetar ekumeniskt med ett omfattande 
arbete i över 70 länder. 
Open Doors vill stärka och uppmuntra den 
förföljda kyrkan. Förbereda och utrusta den 
hotade kyrkan. Upplysa och mobilisera den 
fria kyrkan.

Aktuellt

Under två söndagar i maj månad är du 
välkommen att fira gudstjänst med oss under 
temat Riktning. Vilka erfarenheter har format 
dig och hur kan du ta ut en riktning framåt? 
Vi fördjupar oss i vilka redskap bibeln och 
den kristna tron kan ge oss. 

6 maj är det dags för vårloppis
Titta gärna hemma om du har saker som du 
vill skänka. Vi tar emot möbler, verktyg, 
textilier, glas och porslin, tavlor, mattor, växter/
sticklingar mm. Det behövs ju förstås också 
många som hjälps åt denna dag till förmån för 
vårt ungdomsarbete.
Vi börjar ta emot saker vecka 11. 
Låt gammalt för dej bli till nytt för en annan.
Kontakta oss på loppis@sannerudskyrkan.se 
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Måndagar kl. 18.00-20.15
Språkverkstad för män och kvinnor. Kom och träna på svenska språket, få hjälp med läxor, fika 
och träffa andra. Värdar: Kajsa Wingård, Ewert Axelsson m.fl.
Torsdagar kl. 10.00-12.15
Språkverkstad för kvinnor. Kom och träna på svenska språket genom olika aktiviteter, fika och 
träffa andra. Värdar: Kajsa Wingård, Ulla Ramefelt m.fl.

Språkverkstad

Equmeniakyrkans 
internationella arbete
Equmeniakyrkans kyrkokonferens har 
antagit en budget för det internationella 
arbetet på 42 miljoner kronor. 
De pengarna går bland annat till 
teologisk utbildning, sjukvård, 
församlingsgrundande arbete, 
katastrofarbete och mission bland 
onådda folkgrupper. Under året räknar 
Equmeniakyrkan med att egna fonder 
och stöd från SIDA täcker cirka 18 
miljoner kr. Resterande 24 miljoner 
behöver församlingar och enskilda 
individer bidra med för att det 
internationella arbetet ska kunna fortsätta 
i den utsträckning som är budgeterad 
och utlovad.
 I Sannerudskyrkan hoppas vi under 
2023 samla in minst 80 000 kr till detta 
arbete. Med de pengarna hoppas vi få 
vara med och sprida hopp, ljus och 
evangelium till människor vi inte känner 
men som Jesus redan älskar! Under 
missionsinsamlingen på tredje advent 
samlade församlingen in 4 500 kr i 
kollekt och 2 600 kr genom lotteri. 
Missionsrådet

Språkverkstan i Sannerudskyrkan är precis som ordet säger. Vi arbetar med språket. Det gör vi 
på många olika sätt, genom samtal, spel, film, kreativitet och mycket mer. Men språkverkstan är 
också en gemenskap. En plats där du kan lära känna nya människor och få vänner. 
På språkverkstan möts människor från många olika kulturer och lär av varandra!

Kajsa Wingård
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Equmenia
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Efter en spännande höst där vi fått 
möta människor och dela med oss av vår 
tro i olika samlingar och sammanhang 
börjar nu ett nytt kalenderår med nya 
möjligheter. Vilken glädje att få vara med i 
en församling där vi kan dela tro och tvivel, 
glädje och sorg, vardag och helgdag!

Inför våren är en hel del bekant och 
en del nytt:

- Vår pastor med ungdomsinriktning, Julia 
Strömner, har jobbat hos oss ett halvår nu 
och börjar komma bra in i sina 
arbetsuppgifter och har en hel del idéer om 
hur vi ska arbeta framöver. Det blir 
spännande att jobba vidare med Julia!

- Våra missionärer från Nederländerna, 
Esther och Arend Jan Poelarends, har rest 
hem till Nederländerna. Vi är mycket 
tacksamma för att ha lärt känna dem och 
för den evangelisation de bidragit med. 
Nu får vi se om vi kan/ska fortsätta med 
Sports community… det ligger i våra och 
Herrens händer.

- Söndagsskola, scout, Gött häng, 
språkverkstan, tisdagsträffen, kören mm 
pågår eller kommer igång framöver. 
Vill du vara med som ledare eller deltagare 
finns alla möjligheter!

Lite kort kommer här en rapport 
från styrelsen och vad vi arbetar med 
för tillfället:

- Tillsammans med Missionsrådet har vi 
tittat på ett förslag att knyta en närmare 
kontakt med våra missionärer i andra 
länder. Vi tror att det är viktigt och 
motiverande för oss att få en direktkontakt 
där vi kan få rapporter från missionsfältet 

och stötta med förbön och offer. 
Vi kommer att återkomma till detta i 
kommande församlingsmöte.

- Det bidrag vi fick från equmeniakyrkan 
för att arbeta ”för människor i socialt 
särskild utsatthet pga coronapandemin” 
som vi tänkt använda till att starta ”Öppen 
kyrka” en dag i veckan, kom i stället att gå 
till ”Önskegranen”, en julfest för 
språkcaféet, en julfest för Sports 
community samt inköp av ny utrustning till 
vårt lekrum i källaren och lekhörna i 
serveringsrummet. Vi tror att detta var att 
använda pengarna på ett bra sätt.

- Vi planerar för en styrelsedag i vår där vi 
får mer tid att diskutera församlingens 
kommande arbete och reflektera över vad 
Gud vill med vår församling.

Vad gäller vår ekonomi så ser årets 
resultat ut att hamna en bit under vår 
budget och i paritet med vad vi samlade in 
förra året. För att vi ska kunna satsa vidare 
och nå nya människor med det glada 
budskapet behöver vi både arbetare 
och pengar. 
Det kommande året vill vi öka offrandet så 
att vi kan ha en budget som räcker för våra 
anställda, våra lokaler och våra 
missionsåtaganden på lång sikt. 
Var gärna med och offra! 

Styrelsen informerar

Församlingsboken
Dop och ny medlem:
Zainab Youssef 6 november

Avlidna:
Mona Gustafsson 15 november
Sven Haglund 17 december

Göran Werme
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