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BJURBÄCKSGATAN 1
665 32 KIL
Bankgiro: 677–8450

EQUMENIAKYRKAN
Sannerudskyrkan är en
del av trossamfundet
Equmeniakyrkan.

KONTOR
Bemannat onsdag 10-12
Kontor och kök, 0554-148 87
info@sannerudskyrkan.se

EQUMENIA är
riksorganisation
för barn och
ungdom inom
Equmeniakyrkan.

PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
Adam Harknäs, 072-448 44 12
adam.harknas@sannerudskyrkan.se
Kontorstid: tisdag och onsdag
09:00-12:30. Måndag, ledig.
Semester vecka 26-30.

WWW.SANNERUDSKYRKAN.SE
Här hittar du den senaste informationen. Församlingsbladet finns även på
hemsidan.
FACEBOOK
facebook.com/sannerudskyrkan

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

INSTAGRAM
@sannerudskyrkan_kil

DIAKON OCH
UNGDOMSANSVARIG
Frans Wingård, 070-791 30 16
frans.wingard@sannerudskyrkan.se
Kontorstid: Onsdag 09:00-12:30
Måndag och tisdag, ledig.
Semester vecka 28-33.

SWISH
123 459 52 78
FÖRSAMLINGSBLADET
Bidrag till församlingsbladet skickas till
bladet@sannerudskyrkan.se
Manusstopp till nästa blad 8 september
2019.

ORDFÖRANDE
Jonas Hult, 070-276 56 99
jonas.hult@bilda.nu
ORDFÖRANDE EQUMENIA KIL
Vakant

LAYOUT: Adam Harknäs, Frans
Wingård
OMSLAGSFOTO: Kajsa Wingård
ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Hult

SANNERUDSKYRKANS
MINNESFOND
När du vill skicka
kondoleanser kontakta:
Ingrid Magnusson, 070-277 83 22
Birgitta Nilsson, 072-206 60 46

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

2

Ord på vägen
Till jordens yttersta gräns
Equmeniakyrkans kyrkokonferens har i
år temat ”till jordens yttersta gräns”.
Det temat kommer sedan att följa
Equmeniakyrkan i ett år framöver. I
Sannerudskyrkan ska vi också ta oss an
detta tema på olika sätt. ”Till jordens
yttersta gräns” har fokus på tre
områden: klimat, bibelläsning och
internationellt arbete. Vår målsättning
är att också fokusera på dessa områden
vid olika tillfällen under året som
kommer.

i våra gudstjänster. Det blir säkert en
fortsättning från resten av boken längre
fram.
Det internationella arbetet kommer
också att följa med oss under
kommande år. I församlingen och
genom Missionsrådet har vi ett
pågående arbete med mission och
internationellt arbete. Vi stödjer olika
projekt och samlar även in pengar till
Diakonia och Världens barn. Många bra
saker är på gång!

Det är ingen överdrift att jordens
klimat står i fokus på många agendor
världen över. Att temperaturen på
jorden ökar, berör alla människor mer
eller mindre. Ändå verkar det så svårt
att stoppa temperaturökningen trots att
vi har så många kloka hjärnor på vår
jord. Vi har skapat ett system som
kräver väldigt mycket att förändra. Det
kostar på för oss som individer, länder
och global gemenskap. Men var går
gränsen för vår jord? Vad är jordens
yttersta gräns? Hur stora påfrestningar
klarar vår jord och vår värld att möta?
Frågorna är många och svåra, men vi
får närma oss en av vår tid stora
utmaningar med både hopp och allvar.

När jag tänker på mission utifrån orden
”till jordens yttersta gräns” så kan jag
inte låta bli att tänka på Sverige. För
många är nog Sverige ett land vid
jordens yttersta gräns. Långt upp i norr
med stora områden där få personer bor.
Värderingarna hos detta folk hör också
till ytterligheterna i jämförelse med
många andra länder i vår värld. Vi finns
vid jorden yttersta gräns på flera sätt
och vi behöver som alla andra höra
evangeliet om Jesus Kristus. Kanske får
vi på nytt se det glada budskapet
spridas med kraft i vårt land och i Kil!
Med önskan om en skön och välsignad
sommar!

Ett annat område som står i fokus
under detta år är bibelläsningen och
närmare bestämt läsning ur
Apostlagärningarna.
Apostlagärningarna är en bok i Bibeln
med häpnadsväckande under,
storslagna tal och spännande
reseskildringar. I slutet av augusti och
september kommer vi landa i de två
första kapitlen från Apostlagärningarna

Adam
Harknäs
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Kalendarium

Juni
SÖNDAG 2

SÖNDAG 30

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Hjälparen kommer
Joh 16:23-33
Predikan: Arild Moldsvor
Mötesledning: Jonas Hult
Musik: Kören
Söndagsskola,
Tacksamhetsoffer

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Kallelsen till Guds rike
Joh 1:35-46
Predikan: Pontus Norshammar
Mötesledning: Göran Werme
Musik: Julia Wingård
Trädgårdsfika:
hos Carina och Calle Rydström,
Nyponstigen 9

SÖNDAG 9

Juli

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Den heliga Anden
Joh 14:15-21
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Frans Wingård
Musik: Kerstin Melin & Andreas
Delvert

SÖNDAG 14
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Hönögudstjänst
Gudstjänst från Hönökonferensen på
storbild i Sannerudskyrkan.
Predikan: Fredrik Lignell
Trädgårdsfika:
hos Birgitta och Gunnar Nilsson
Egils väg 3.

SÖNDAG 16
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Gud Fader, Son och Ande.
Matt 28:16-20
Predikan: Marie Börjesson
Mötesledning: Kajsa Wingård
Nattvard

SÖNDAG 28
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Jesus förhärligad
Mk 9:1-13
Predikan: Gunnar Nilsson
Nattvard
Trädgårdsfika:
hos Anja och Staffan Sandström,
Timotejvägen 9

LÖRDAG 22
18.00 Friluftsgudstjänst vid
Apertins kapell
Tema: Skapelsen
Matt 6:25-30
Predikan: Robin Grutzelius Sundler
Musik: Frykeruds spelmanslag
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Augusti
SÖNDAG 4

SÖNDAG 25

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Andlig klarsyn
Matt 7:22-29
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Petra Jonsson
Musik: Ethel Seppänen Niklasson
Tacksamhetsoffer
Trädgårdsfika:
hos Jenny och Adam Harknäs,
Lokes väg 14

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Till jordens yttersta gräns.
Apg 1:1-11
Predikan: Frans Wingård
Mötesledning: Göran Werme
Musik: Julia Wingård

LÖRDAG 31
Loppmarknad

September

SÖNDAG 11
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Andlig klarsyn
Matt 7:22-29
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Marie Börjesson
Nattvard
Trädgårdsfika:
hos Rebecca och Anders Johansson,
Kilslundsgatan 3

SÖNDAG 1
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Till jordens yttersta gräns.
Apg 1:12-26
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Kajsa Wingård
Musik: Ada Westlund
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer

LÖRDAG 7

LÖRDAG 17
14.30-15.30 Start Bokstavspromenad vid
boulebanorna Gröna torget.

Tillsammansdag på Sandvikengården.
(Se sida 10.)

SÖNDAG 18

SÖNDAG 8
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst Samlingssöndag
Tema: Till jordens yttersta gräns.
Apg 2:1-13
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Mats Börjesson
Musik: Kören och Då & Då

(OBS Tid och plats)
11.00 Ekumenisk gudstjänst,
Gud i centrum, på Gröna torget eller
Bibliotekstorget. Se annonsering.
Tema: Goda förvaltare
Luk 12:42-48
Predikan: Sv. kyrkan
Mötesledning: Adam Harknäs
Musik: Kerstin Melin
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Kalendarium
TISDAG 10

SÖNDAG 6

11.00 Tisdagsträffen
Malte Hallquist

09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Döden och livet
Luk 7:11-17
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Jonas Hult
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer

LÖRDAG 14
15.00-17.00 Café

SÖNDAG 15
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Till jordens yttersta gräns.
Apg 2:14-40
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Lars-Erik Rudby
Nattvard

Bokstavspromenad
Den 17 Augusti är det dags för
bokstavspromenad! Start 14.30-15.30
vid boulebanorna på gröna torget. Mål
i Sannerudskyrkan. Gratis fika och
priser till alla barn! Välkomna!

SÖNDAG 22
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Enheten i Kristus
Luk 22:24-27
Predikan: Sven-Erik Sundström
Mötesledning: Frans Wingård
Musik: Kvartetten

Tänk om Du…
…som har funderingar runt kristen tro också
skulle komma
med på höstens
Alphakurs. Eller
kom med på
några prova påkvällar vid kursstarten.

TISDAG 24
11.00 Tisdagsträffen
Bröderna Kohlberg

SÖNDAG 29
09.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Änglarna Matt 18:7-10
Predikan: Adam Harknäs
Mötesledning: Ingemar Lund
Musik: Helena Hallqvist med Elizabeth
och Abraham.

Tänk om någon…
…skulle bli medbjuden av Dig till
höstens Alphakurs.

Oktober

Vi kör igång tisdagen den 10 september
klockan halv sju med första prova på
kvällen. Det blir mat, föredrag och
samtal med frågor och funderingar i
smågrupp.
Anmälan till info@sannerudskyrkan.se

LÖRDAG 5

Välkommen till bords!

19.00 Världens Barn-gala
på Kils Arena
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Tisdagsträffens resa
Tisdag 27 augusti går bussen mot
Töcksfors med temat ”Nu och Då”.
Konsert och sångstund med Mathilda
och Håkan Röjdemo samt förmiddagskaffe i Töcksfors Equmeniakyrka.
Runar Patriksson berättar och visar
film om Frank Mangs. Han guidar
också i Svenska kyrkan, där han spelar
på orgeln. På kyrkogården finns Mangs
grav. Vi äter lunch på den vid kanalen
vackert belägna restaurangen
Waterside.
Det kan vara intressant att besöka
Mathildas Konst-och Musikbod. Runar
åker med till Mangsgården i Västra
Fågelvik och fortsätter att berätta.
Eftermiddagskaffet intar vi på det stora
köpcentret, där det också finns möjlighet att gå omkring och titta lite i affärerna.
Anmälan till Kenth Tedenrud, tel.
0760 288 066 senast den 18 augusti.

”Emiltrampen hopp fallera
Å Emiltrampen hopp fallerej

Det ska vi ha hopp fallera
För alla scouter hopp fallerej”

Nu är det snart dags, 28/9, för en ny
Värmlandstramp igen. Denna gång
kommer det att handla om den lille
gossen Emil från Katthult och de tolv
kontrollerna kommer att genomsyras
av hans hyss. Detta klassiska scoutevenemang kommer att genomföras på
”Höjda” precis som förra gången. Det
kommer att behövas många som kan
vara med på själva trampdagen och
hjälpa till.
Kan du, familj, släktingar, grannar
eller jobbkompisar vara med och göra
denna dag till en härlig upplevelse för
scouter och ledare från hela Värmland? Ingen är för ung eller för gammal. Kan du sitta på kontroll och ställa
frågor eller vara med på en av matkontrollerna och servera hamburgare och
kaffe? Skriv upp ditt namn på anslaget
i kyrkan eller prata med Staffan Sandström 073-6321264

Insamlingar till Världens barn och
Världens barn-gala blir det i år också!
Världens barn-galan kommer att vara
på Kils Arena lördag 5 oktober 19.00
med många artister och berättelser om
arbetet för Världens barn.
Välkommen att vara med du också!

Kvinnofrukost

Hoppas att du kan vara med på denna
festliga dag 28 september!!

Lördag 19 oktober kl. 9.00-11.00.
Vem får höras? Gästtalare: Sofia Walan.
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Styrelsen informerar
Styrelsens vakansplats är fylld!
Monika Milants valdes på församlingsmötet 14 april vilket vi är väldigt
glada och tacksamma för. Vi hoppas
att du ska känna det meningsfullt att
få vara en del i styrelsens arbete.
Vakansplatsen är ett fyllnadsval som
sträcker sig till årsmötet 2020.

månader. Ekonomin är stabil, men låt oss
hjälpas åt att hålla fokus på vår budget så
vi inte tappar för mycket. Vårens loppis 4
maj uppgick till 78 tkr. Årsbudgeten för
loppmarknad är 135 tkr. Blir försäljningen ca 60 tkr på höst loppisen 31 augusti
bör vi nå målet. Tack alla för en god insats!

Styrelsen tog beslut på att samarbeta
med Nordic Solar som leverantör
av solceller. Tanken är att Nordic
Solar ska börja arbeta under v.21 och
de kommer att hålla på c:a 2 veckor.
Styrelsen tror att detta är en bra satsning på lång sikt, både för miljön och
även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kyrkokonferensen i år är i Jönköping 29
maj – 2 juni. Våra anställda kommer att
finnas med där. Det är en stor högtid för
Frans som under fredagens gudstjänst
kommer få förbön för sitt vägledningsår.
Adam har semester v.26-30 och Frans har
semester v.28-33. Vice församlings föreståndare Gunnar Nilsson täcker upp för
våra anställda v.28-30.

Vi har haft besök av familjen från
Holland. Tanken att de vill komma
till Sverige och oss i Kil för att arbeta
som missionärer utifrån vår församling. Det känns fantastiskt och spännande. Många av oss har träffat dom
och styrelsen har utsett en arbetsgrupp som fortsätter samtala om
fortsättningen. Känner du att du vill
vara med och tänka till i detta så
kontaktar du pastor Adam. Församlingen har i dagsläget inte sagt ja till
detta utan frågan kommer att tas upp
på ett församlingsmöte.
Styrelsen fortsätter att jobba med
vårat NFU-arbete. Vår mentor
Gunnar Palmgren besökte styrelsen
på vårt senaste styrelsemöte 9 maj
och hjälpte oss att tänka i det arbete
som vi startat. Sannerudskyrkans
handlingsplan känns bra och vi
fortsätter att jobba utifrån den.
Efter 4 månader är offrandet uppe i
283 tkr, 9 tkr lägre än budgeten för 4

Kom på en fika…
På onsdagar mellan kl.09:00-12:30 finns
våra anställda i Sannerudskyrkan. Admingruppen är också där mellan kl.10:0012:00. Dom börjar dagen kl. 09:30-10.00
med bön och vem som helst är välkommen att vara med. Sen är det ett trevligt
och bra tillfälle att gå dit och fika lite.
Glöm inte bort att be och tacka Gud för
Sannerudskyrkans församling, dess medlemmar, våra anställda, deras familjer,
styrelsen, all vår verksamhet och inte
minst för Kil. Jag ber att Gud ska bära,
omsluta och välsigna dig!
Jonas Hult, ordförande.

Församlingsboken
Avliden: Maja-Stina Pettersson
2 februari 2019.
Utflyttad: Ellen Wingård 26 mars 2019
Filadelfiakyrkan, Stockholm.

8

Ögonblick från Sannerudskyrkan
Här publicerar vi bilder från olika samlingar, grupper och annat som händer i
Sannerudskyrkans församling och Equmenia. Har du tagit en bild som du vill få
med i nästa församlingsblad så skickar du den till bladet@sannerudskyrkan.se och
skriver en kort bildtext till den. Får vi många bilder så kommer kanske inte din
bild med i nästa församlingsblad men någon gång i framtiden. Fråga alltid personer på bilden om deras godkännande om att vara med på bild i församlingsbladet.

Konfaläger på Vägsjöfors.
Scoutgudstjänst med tema ljuset.

Tisdagsträffteamet. Ett glatt gäng!
Loppis utanför kyrkan i början av maj.
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Tillsammansdagen 2019
Nu är det dags igen! Vår stora höstupptaktsdag på Sandvikengården utanför
Edane äger i år rum lördagen den 7 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, visionera och 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? I år gästas vi dessutom av Equmeniakyrkan Molkom som
följer med oss till Sandvikengården.
När: Lördagen den 7 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 120:- och
du som har fyllt 18 år betalar 250:-. I priset ingår en massa god mat och fika!
Betalning sker på plats – kontant, SWISH eller med kort. 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 ha din anmälan
senast den 1 september, men vänta inte till dess!
Frågor: Adam Harknäs 072-4484412, Anders Johansson 070-4492344

-----------------------ANMÄLAN TILLSAMMANSDAGEN 7 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 BARN
OCH VUXNA!
Den första söndagen varje månad är det
söndagsskola i samband med gudstjänsten.
De andra söndagarna försöker vi ordna något
enklare för barnen både vid kyrksalen och på
undervåningen. Via vår facebookgrupp ”unga i
Sannerudskyrkan” håller vi också kontakten och
försöker ordna olika spontana möten i vardagen. Gå gärna med där
eller kontakta Frans Wingård 070-791 30 16 för mer info!

GÖTT HÄNG
Tonårssamling för dig som går i åk
7 och uppåt! Vi har GÖTT HÄNG på
fredagskvällar från kl 19.30 och
framåt.

Spårarscout från åk 3
Upptäckarscout från åk 5
Tisdagar 18.00-19.30
Friluftsliv och gemenskap!
Kontakt: Göran Werme
070-216 53 76

Fika, temakvällar, lekar, andakter
och häng! Kom och va med!
Följ oss på facebook
så får du veta mer!

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

...eller kontakta Frans Wingård på
070-791 30 16

VIKTIGA DATUM FÖR SCOUT

12/8 Scoutkök Kil hela veckan

15-19 Juni läger på Ladtjärn

3/9 Scoutstart höstterminen

21-27 Juli läger PRISMA

28/9 Emiltrampen
11

Vårblomman
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