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Ord på vägen
Möte med avstånd
Vi uppmanas dagligen att hålla avstånd.
Ett betryggande avstånd från varandra så
att vi inte ska bli smittade eller smitta
någon annan. Det är inte alltid lätt. Hur
håller jag avstånd i den fulla bussen, i det
trånga klassrummet eller i den lilla butiken? Det kan också vara smärtsamt och
svårt att hålla avstånd till nära och kära.
Hur svårt är det inte att hålla avstånd till
någon man älskar som ligger på sin dödsbädd? Hur påverkar detta avstånd till
varandra våra relationer?

vi inte kan mötas. Låt inte uppmaningen att hålla avstånd göra så att du förlorar kontakten med andra människor.
Det finns skäl för vissa av oss att vara
extra försiktiga med fysiska möten och
kanske helt undvika dessa möten, men
många av oss kan ändå mötas med avstånd. Låt fantasin och kreativiteten
flöda, och skapa mötesplatser med avstånd! Träffas utomhus, gå promenader,
möt varandra i mindre grupper och dela
livet och tron med varandra.

Jag är glad och tacksam över att vi i Sannerudskyrkan ändå har kunnat mötas
med avstånd under denna pandemi. Vi
har fortsatt att fira gudstjänst i kyrkan
och hållit avstånd till varandra. Vi har
gjort det möjligt att mötas med hjälp av
digitala plattformar till gudstjänst och i
mindre grupper. Vi har fortsatt med vår
barn och ungdomsverksamhet och varit
mycket utomhus. Vi har hittat vägar för
de flesta mötesplatserna att fortsätta på
ett eller annat sätt. Jag är övertygad om
att detta har betytt och betyder väldigt
mycket för vår församling och människor
vi möter.

Det finns en stark vilja och längtan i
Sannerudskyrkans församling att dela
med sig av kärleken från Gud även i
svåra och komplicerade tider. Paulus
skriver till församlingen i Thessalonike
att de ska hålla ut och tackar Gud för
vad de uträttar i tron. Det får bli en
hälsning till oss även i den här tiden. Vi
tackar alltid Gud för er alla och nämner
er ständigt i våra böner, ty vi tänker på
vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er
i kärleken och hur ni håller ut i hoppet
till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår
fader. (1 Thess 1:2-3).

Vi ska hålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, vara noga med hygien och hålla ut
trots att vi inte ser någon slutpunkt på
denna pandemi. Men det betyder inte att

Adam Harknäs
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Kalendarium

Oktober

SÖNDAG 25
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Att växa tillsammans
Predikan: Liselotte J Andersson
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Musik: Helena Hallquist
ONSDAG 28
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen

SÖNDAG 4
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst med scoutfilm
Tema: Hem
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Musik: Kerstin Melin
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer
ONSDAG 7
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 11
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Lovsång Luk 19:37-40
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Frans Wingård
Musik: Taizesånger
Insamling till Equmenia
Söndagsskola
ONSDAG 14
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen
SÖNDAG 18
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Trons kraft Mark 2:1-12
Predikan: Marie Börjesson
Gudstjänstledare: Kajsa Wingård
ONSDAG 21
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen
LÖRDAG 24
16.00 Seminarium med
Liselotte J Andersson
Med temat ”Att leva tillsammans”
Förbön och lovsång med temat ”Att be
tillsammans”

November
SÖNDAG 1
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema:Vårt evighetshopp Luk 20:37-38
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Petra Jonsson
Tacksamhetsoffer
ONSDAG 4
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen
SÖNDAG 8
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Frälsningen Joh 12:37-38
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Göran Werme
Musik: Julia Wingård
Söndagsskola
ONSDAG 11
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen
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SÖNDAG 15
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Ekumenisk gudstjänst
Tema: Vaksamhet och väntan
Luk 17:20- 30
Predikan: Sv. Kyrkan
Gudstjänstledare: Frans Wingård
Musik: Hanna Karlsson
ONSDAG 18
9.30 Bön mitt i veckan
18.30-19.30 Bönekursen
SÖNDAG 22
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Kristi återkomst Matt 13:47-50
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Kajsa Wingård
ONSDAG 25
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 29
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Ett nådens år Matt 21:1-9
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Jonas Hult
Musik: Johanna Gyllström
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer
Julinsamlingen Kil

SÖNDAG 6
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Guds rike är nära Luk 21:25-36
Predikan: Anna Bengtsson
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete
TISDAG 8
18.30 Julkonsert med Kils Paradorkester
Insamling till Världens Barn
ONSDAG 9
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 13
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Bana väg för Herren Matt 11:2-11
Predikan: Sven- Erik Sundström
Gudstjänstledare: Marie Börjesson
Musik: Sofia Röjder
MÅNDAG 14
19.00 Julkonsert med Kils Storband
Insamling till Världens Barn
ONSDAG 16
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 20
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Herrens moder Luk 1:46-55
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Ingemar Lund
JULAFTON 24
23.15 Julnattsgudstjänst
Tema: den heliga natten Luk 2:1-20
Predikan: Frans Wingård
Gudstjänstledare: Frans Wingård
ANNANDAGEN 26
11.00 Gudstjänst i Tingvallakyrkan
Tema: Martyrerna Matt 10:16-22

December
TISDAG 1
19.00 Toner i advent. OBS! endast webbsändning
Insamling till Världens barn
ONSDAG 2
9.30 Bön mitt i veckan
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Kalendarium

Januari

Gudstjänstledare: Adam Harknäs
TISDAG 26
18.30 Bibelstudium från Hönökonferensen
med Åsa Molin
ONSDAG 27
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 31
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Nåd och tjänst Matt 20:1-16
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
Musik: Helena Hallquist
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete

SÖNDAG 3
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Guds hus Luk 2: 42-52
Predikan: Adam Harknäs
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer
TRETTONDAGEN 6
16.00 Trettondagsfest
Tema: Guds härlighet i Kristus Matt 2:1-11
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Adam Harknäs
SÖNDAG 10
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Jesu dop Matt 3:13-17
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Kajsa Wingård
Musik: Hanna Karlsson
SÖNDAG 17
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Livets källa Joh 2:1-11
Predikan: Gunnar Nilsson
Gudstjänstledare:Petra Jonsson
TISDAG 19
18.30 Bibelstudium från Hönökonferensen
med Åsa Molin.
ONSDAG 20
9.30 Bön mitt i veckan
LÖRDAG 23
10.00 Retreatdag
SÖNDAG 24
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Jesus skapar tro Matt 8:5-13
Predikan: Frans Wingård

Februari
TISDAG 2
18.30 Bibelstudium från Hönökonferensen
med Åsa Molin.
ONSDAG 3
9.30 Bön mitt i veckan
SÖNDAG 7
9.30 Bön inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst
Tema: Uppenbarelsens ljus Luk 2:22-40
Predikan: Adam Harknäs
Gudstjänstledare: Kajsa Wingård
Musik: Kils Brass
Söndagsskola, Tacksamhetsoffer

Församlingsboken
Avliden:
Kjell Brunzell 1 september
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Liselotte J Andersson
Helgen 24-25 oktober får vi besök av Liselotte som är riksevangelist i Equmeniakyrkan. Liselotte har skrivit flera böcker och arbetar med själavård,
andlig vägledning och retreater. Hon är en uppskattad talare och har även
tidigare besökt Sannerudskyrkan. På lördagen blir det ett seminarium kl.
16.00 med temat ”Att leva tillsammans”. Efter seminariet och en liten paus
följer en samling med förbön och lovsång med temat
”Att be tillsammans”. På söndag firar vi gudstjänst kl.
10.00 med temat ”Att växa tillsammans” och Liselotte J
Andersson predikar. Vi önskar att du senast 11 oktober
anmäler att du tänker komma på söndagens gudstjänst för att vi ska veta om vi behöver dubblera gudstjänsterna. Anmäl till anmalan@sannerudskyrkan.se
eller till Adam Harknäs 072-4484412

Bibelstudium
Nu är det snart dags igen för bibelstudium i kyrkan. I början av nästa år kommer vi få möjlighet att tillsammans titta på Åsa Molins bibelstudier från
hönökonferensen 2020 och efter det ha samtal om vad som berör oss eller vad
vi tänker om det hon säger. Åsa är författare och lärare vid ALT, Akademi för
Ledarskap och Teologi i Örebro och har rest runt mycket i Sveriges församlingar och inspirerat och föreläst. Temat för årets studier är ”HELA LIVET” och
de enskilda studierna har rubrikerna ”hela livet”, ”Tro,
musik, språk och skönhet”, ”Frälsning i slow motion”,
”Guds oväntade vändningar”, ”Är Jesus feg?” och ”Bevara
ditt hjärta”. Vi kommer att träffas på tisdagkvällar med
start den 19/1 kl 18.30. Hoppas vi ses! Frans och Adam
Åsa Molin leder bibelstudierna från Hönökonferensen

Julinsamlingen
Vid förra årets julinsamling till behövande i Kil tog vi (Sannerudskyrkan och
Svenska kyrkan i Kil) några nya ”grepp” och placerade en önskegran på
biblioteket i Kil. I år upprepar vi upplägget från förra året men är ute lite
tidigare med möjligheten att önska och förverkliga önskningarna. Du kan
vara med och bidra genom att köpa in eller ordna en önskan till
önskegranen som kommer att stå på biblioteket i slutet av november och början av december. Första advent vid gudstjänsten
i Sannerudskyrkan kommer vi göra en speciell insamling till
behövande i Kil. Om du vill hjälpa till med något i samband
med Julinsamlingen så kan du kontakta
Adam Harknäs eller Frans Wingård.
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Styrelsen informerar
Nu har vi kommit en bit in på hösten och
vi får fortfarande förhålla oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer och det
gör vi.

Vi har alla drabbats av coronapandemin på
olika sätt. Vi i Sannerudskyrkan har bl.a.
inte kunnat genomföra våra två loppisar som
vi hade planerat. Det är tråkigt ur flera perspektiv.
En folkfest har uteblivit, en möjlighet att
visa upp Sannerudskyrkan i Kil och vad vi
står för.
Vi har också tappat rent ekonomiskt. Vi har
budgeterat 135000 kr för dessa två loppisar.
Nu jobbar loppiskommittén på bra och Anders Johansson har sålt loppisföremål via
olika köp & sälj sidor för 36695 kr i dagsläget
vilket är fantastiskt bra jobbat.
Tack Anders!!

Dagledigträffarna, kören, kvinnofrukost, är
inställda tills vidare. Scout och tonår fortsätter sin verksamhet som vanligt. Vi har
firat gudstjänst varje söndag i Sannerudskyrkan vilket har känts väldigt bra. Vi
har varit 20-30 besökare på gudstjänsterna.
Vi handhälsar inte, vi firar inte nattvard
och vi har inget vanligt kyrkfika. Däremot
kan vi ta med egen fikakorg och förtära i
serveringslokalen efter gudstjänsten. Gudstjänst och fika är med bra avstånd mellan
varandra. Men det ger ändå en möjlighet
att träffas och prata vilket en del uppskattar.
Vi har även direktsänt gudstjänsterna via
Facebook och i efterhand via vår hemsida
vilket varit väldigt uppskattat.

Trots denna fina insats fattas det nästan
100000 kr mot budget.
Därför föreslår styrelsen att vi tar upp ett
loppisoffer för att inte underskottet ska bli
för stort. Låt oss alla hjälpas åt och göra det
vi kan!
Alla gåvor, stora som små är mycket värdefulla.
Du som vill och kan får gärna föra över valfri
summa via:
Bankgiro
677-8450
Swish
123 459 52 78

Styrelsen har styrelsemötena digitalt via
Zoom. Det fungerar väldigt bra.
Som det ser ut nu så planerar familjen
Poelarends att besöka oss helgen 10 oktober. Sen hoppas vi att de kan komma till
Kil i januari 2021.

Märk ditt bidrag med ”Loppisgåva 2020”
Tack för ditt bidrag!

Ekonomin
Vårt offrande går fortsatt bra även om augusti månad blev något sämre.
Efter 8 månader uppgår nu offrandet till
586 tkr, 1 tkr högre än budget.
Jämfört samma period föregående år (8
månader) är årets utfall 47 tkr högre.

Bed så ska du få…
Glöm inte bort att be för situationen idag
och tacka Gud för Sannerudskyrkans församling, dess medlemmar, våra anställda,
deras familjer, styrelsen, all vår verksamhet
och inte minst för Kil.

Våra solceller på kyrkan har, sen installationen, nu producerat el till ett värde
av 15.668 kr.

Jag ber att Gud ska bära, omsluta och välsigna dig!
Jonas Hult, ordförande.
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Bönekursen
I oktober och november återkommer vi med den uppskattade bönekursen som
vi hade för ett år sedan. Den är för dig som vill lära dig mer om bön och även
för dig som var med på den förra gången. Den är värd att upprepas! Bönekursen är producerad av Pete Greig i samarbete med Alpha.
Den består av sex filmavsnitt på vardera cirka 15-18 minuter och utgår ifrån bönen "Vår Fader" som Jesus lärde
sina lärjungar att be. Utifrån den bönen belyser Pete
Greig olika aspekter av bön och hjälper oss växa både i
praktik och insikt. På kurskvällen får vi också tillfälle att
samtala och be utifrån kvällens ämne. Det blir sex bönekurskvällar onsdagar kl. 18.30-19.30 med start onsdag 14
okt. Välkommen med din intresseanmälan till:
anmalan@sannerudskyrkan.se

Endagsretreat
För tredje året i rad ordnar vi endagsretreat tillsammans med Svenska kyrkan.
När? Lördagen den 23/1 med start 10.00.
En retreat innebär ett tillfälle till andrum i vardagen. Det är friskvård för själen! Man får dra sig tillbaka, släppa alla krav och få tid för sig själv. Gemenskapen i denna form bygger på gemensam tystnad som är ett uttryck för respekt för den andres behov av stillhet. Vi kommer också ha en kortare vandring och ha tid för enskilda samtal. Ingen avgift. Vi erbjuder fika och lunch till
självkostnadspris. Anmälan till anmalan@sannerudskyrkan.se
Välkomna önskar
Adam och Frans

Besöksgruppen
Som läget är nu gör vi inga hembesök. Men besöksgruppen är aktiv ändå med
praktisk hjälp, samtal och förbön. Vill du ha hjälp med att handla eller något
annat praktiskt så kan du kontakta oss. Vill du samtala eller behöver hjälp i
förbön så tveka inte att kontakta någon av oss! Vi är till för varandra och du
är inte till besvär om du ringer någon i församlingens besöksgrupp.
Vi har tystnadsplikt.
Sven-Åke och
Ingrid Nilsson
B-G Wingård
Gunnar Nilsson
Birgitta Nilsson

0554-40176
0554-14686
076-0521388
072-2066046

Birgitta Lund
Karin Axelsson
Anne-Toril Moldsvor
Sven-Erik Sundström
Adam Harknäs
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0554-41152
070-2544504
070-5088203
070-6713699
072-4484412

Toner i advent
Tisdag 1 december blir det Toner i advent från Sannerudskyrkan. Men det
blir ingen konsert i Sannerudskyrkan som man kan komma och lyssna på.
Hela konserten kommer att webbsändas och vi får lyssna till älskade
advents- och julsånger där vi befinner oss.
Missa inte Toner i advent 1 december kl. 19.00!
Mer information om medverkande och annat kommer i november.

Familjen Poelarends
Familjen Poelarends har siktet inställt på att flytta till
Sverige och Kil i januari 2021. De arbetar intensivt
med förberedelser och tränar på det svenska språket.
Coronapandemin har satt käppar i hjulet men i oktober planerar familjen att besöka Kil, träffa församlingen och söka boende.
För att kunna flytta till Sverige och arbeta som missionärer och pionjärarbetare behöver de många understödjare som bidrar ekonomiskt med månadsgivande eller engångssummor.
Du kan bli en understödjare genom att ge 150kr/månad eller någon annan
summa som du väljer själv. Om du vill stödja familjen Poelarends i deras och
vårt gemensamma arbete att sprida Guds rike, eller har frågor om hur du kan
stödja familjen, så är du välkommen att mejla
adam.harknas@sannerudskyrkan.se eller skicka ett sms till 072-4484412
(Adam Harknäs). Du kan göra det möjligt för oss att ha missionärer i Kil!

Storstädning
V.43, 19-24/10 är det dags för årets storstädning.
Eftersom vi rör oss i kyrkans lokaler på helt olika ställen, bör
det inte bli några problem med den sociala distanseringen.
Uppgifter om vilka städområden de olika kyrkvärdsgrupperna har, kommer att finnas anslaget på insidan av dörren till
”städskrubben” i god tid.
Arbetsgemenskap och ett nystädat GUDS HUS – Vilken
härlig kombination!
Städhälsningar

Lars-Erik Rudby
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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 073-8920220 för mer info!

GÖTT HÄNG
Tonårssamling för dig som
Spårarscout från åk 3
Upptäckarscout från åk 5

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

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 073-89 20 220

Loppis
På grund av rådande situation med pandemin så har vi behövt ställa in vår omtyckta loppis under hela 2020. Vi hoppas därför kunna hålla en rejäl loppis under första halvan av 2021 för att tillgodose suget! Vi har dock fortsatt att omsätta loppisgrejer genom loppiskommittén och Anders Johansson som jobbat
mycket med detta. Har du något du vill bli av med så tar vi gärna emot det och
framför allt är du sugen på att botanisera och köpa saker från det stora loppisförrådet så kontakta någon av oss i kommittén så bestämmer vi en tid när
det kan passa. Kanske i samband med en gudstjänst!
Allt gott önskar

Loppiskommittén
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Vårblomman
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