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Se, din konung kommer
Nu har de sista flyttfåglarna lämnat våra trakter och vi lever i den
mörkaste tiden på året. Naturen möter oss på ett kärvt sätt när vi trotsar vårt varma och torra inomhusklimat då vi stiger över tröskeln ut i
världen. I dessa advents- och jultider kommer det kristna budskapet
”Se din konung kommer till dig” (Sak 9:9b).
Hur kan vi år efter år, dagar efter dagar återupprepa dessa ord? Konungen Jesus kommer ju inte – han blir ju inte kropp här, orden är
tomma, kanske du tänker och sorgset konstaterar.
Till dig vill jag säga och åter påminna om att Jesus kommer just nu
till dig. Inte främst som en verklig person som villkorar vänskap. Nej,
Gud kommer till oss som något ännu verkligare. Ännu mer närvarande. Osynlig: i dig, i kärlekens andetag, i själens innersta, Gud
är andan i ditt liv. Osynlig: med dig i tillvarons alla vändningar. Milt
kärleksfull, rak och med fast hand har jag erfarit Gud själv i
mitt liv. En tröst i tung vardag, en hjälpare som leder mig och ”Stanna där, andas och
en motivation i kampen för en bättre värld och närmiljö.
påminn dig om att du
Hur möter man Gud, osynligt närvarande? Jag tror Gud har är älskad och buren
förberett mötet med dig på ett individuellt sätt. Det kommer Skaparen själv”
troligen ske i enkelhet. En hjälp kan vara att vi behöver skala
bort det som upptar vår vardag mest av allt och bara vara. Hur kan
vi vara lyhörda för inre samtal och ledning om bara livet öser intryck
över oss? Under intensiva perioder är det för mig lättast att stanna
upp i skymning och mörker. På morgonen innan allt har startat upp
eller när jag stannat upp allt för dagen och är på väg att sova. Orkar
du vara kvar trots oro, fladdrande tankar, muskler som vill arbeta och
sus i öronen, så kan gemenskapen bli verklig för dig och känslan av
kärlek bli stark. Stanna där, andas och påminn dig om att du är älskad och buren av Skaparen själv. Sök efter ordet i Bibeln, formulera
samtalet och bara se allt det vackra och goda som finns.
Se, din konung kommer till dig.
Gud själv vill möta dig, sluta aldrig hoppas och förvänta dig och tro
på att detta möte sker genom hela livet. Som en vän, ett barn, en
kraft, men främst genom Jesus själv, Guds son - en vän du kan lita på.
Lycka till i ditt liv med Gud!
Christina Uggla

av

Grattis till två

krondiamantpar
I vår församling har vi två par som firat krondiamantbröllop i höst, de har alltså varit
gifta i 65 år. Maj-Britt och Henry Stjerna gifte sig den 8 augusti 1953 och Brita och
Sven Andersson gifte sig den 15 augusti. Stort Grattis!

Brudparet Stjerna
Maj-Britt och Henry firade sitt bröllop
den 8 augusti 1953. Vigseln ägde rum i
Asklanda-Ornunga Missionskyrka. Vigseln förrättades av pastor Thorolphi och
församlingens blandade kör sjöng under
Anders Anderssons ledning. Bröllopsfesten
hölls i Maj-Britts hem i Rättaregården. Att
släkten skulle vara med på bröllopsfesten
var självklart men det var också många
jämnåriga vänner med. Det var fint väder
och på kvällen kom många och ropade
ut brudparet. Maj-Britt och Henry hade
planerat att gifta sig ett år tidigare, men
Maj-Britts mamma hade nyss dött och
därför sköt man upp bröllopet ett år.
Hushållskurs och Hermodsstudier
Vid den här tiden var det vanligt att
flickorna gick en hushållskurs och för MajBritts del blev den en termin på Karlskoga
Praktiska Läroverk. Här fick man lära
känna ungdomar från alla håll och kanter,
berättar Maj-Britt. Henry hade funderat på
att gå på någon folkhögskola men det blev
istället studier på Hermods Korrespondensinstitut. Man satt hemma och läste och
skickade in prov med jämna mellanrum.

Nygifta. Maj-Britt och Henry Stjerna.

Många engagemang
Henrys intresse för politik kom tidigt och
han var engagerad i Folkpartiets Ungdomsförbund och redan före bröllopet satt han
med i Landstinget. Åren 1976 - 1985 var
han landstingsråd i Vänersborg, ett heltids
jobb i Älvsborgs län.

Henry var också tidigt engagerad i vår
församling och SMU. Under många år var
han församlingens kassör och han tillhörde
också Missionsförbundets distriktsstyrelse
på Västkusten. Maj-Britt var också
engagerad i församlingen och var både
söndagsskollärare och med i kören och
strängmusiken. Ett annat engagemang för
Maj-Britt och Henry var Svältornas Fornminnesförening där Henry under några år
var kassör.
Hemma i Ramnaklev fanns det kor och
grisar som skulle skötas om och när Henry
var ute på uppdrag var det Maj-Britt som
hade koll på gården.

skulle börja sin militärtjänst hade han större
chans att få köra bil, tänkte han. Fem, sex
gånger cyklade han till Alingsås och övningskörde cirka tio lektioner och klarade
körkortsprovet, men när han kom ut i det
militära fick han köra häst. Maj-Britt tog
sitt körkort 1960. Hon övningskörde vid
militärbarackerna i Kronoparken, där fanns
det bra ytor att övningsköra på.
Barn, barnbarn, barnbarsbarn
Och sist men inte minst, Maj-Britt och
Henry fick tre barn. Per-Eric, Brita och
Bertil och nu finns både barnbarn och
barnbarnsbarn.

Körkort
Efter fyllda 18 år började Henry fundera
på körkort. Om han hade körkort när han

Brudparet Andersson
Brita och Svens bröllop ägde rum den 15
augusti 1953. Vigsel ägde rum i Bjärka
missionshus i Ljungs socken i Östergötland. Vigselförrättare var distriktsföreståndaren i Östergötland. Bröllopsfesten hölls
i Britas hem och naturligtvis var de flesta
gästerna släkt med antingen Brita eller
Sven.
Bondtös och bondpojke
Brita var bondtös och jobbade hemma
på gården där en av uppgifterna var att
mjölka kor, totalt fanns det 20 kor men vi
var två som hjälptes åt, berättar Brita. De
första åren var det handmjölkning men så
småningom kom det mjölkmaskiner. Brita
hann också gå på Kristinehamns praktiska
skola där hon fick lära sig det mesta som
kan vara bra att veta för en husmor.

Nygifta. Brita och Sven Andersson.

Sven växte upp i Hällestad, cirka tre och
en halv mil från Britas hemsocken. Han
var bondpojke och hjälpte till hemma på
gården, men började jobba på en snickerifabrik direkt efter skolan.
Evangelist möter organist
Att gå på evangelistkurs var ganska
populärt på 40- och 50-talet. Sven gick
på tre stycken som arrangerades av Missionsförbundets distrikt i Östergötland och
Sörmland. Ofta ingick det i kursen att åka
till några församlingar och predika. Sven
hamnade i Britas hemförsamling. Där var
hon organist. Sven skulle också besöka de
andra församlingarna i kretsen och de hade
ingen organist. Då följde Brita med och
spelade, och det gjorde hon ju bra, säger
Sven med glimten i ögat.
Förlovad pastorskandidat
År 1949 började Sven sin pastorsutbildning
på Lidingö. Då var Brita och Sven förlovade. Sven och en klasskamrat som också
var förlovad blev kallade till ett samtal
där de fick veta, att det kanske inte var så
lämpligt att vara förlovad när man började
sin pastorsutbildning.
1953 ordinerades Sven till pastor i
Svenska Missionsförbundet. Sin första
tjänst som pastor fick han i Öregrunds
missionsförsamling. Men på jullovet fick
Sven tjänstgöra i Öregrund. Förbundsledningen ville ha koll på att den blivande pastorn och församlingen passade för varandra.
Färdigflyttat 1975
En vecka efter bröllopet for vi på bröllops
resa, berättar Sven. Den gick till Öregrund
där vi skulle bo och arbeta. Efter ett par år i
Öregrund gick flyttlasset till Bohus-Björkö.
Resan gick genom Vårgårda och då utbrast
lastbilschauffören: ”Tur att ni inte skall
bosätta er i den här hôlan.”

Sedan blev det pastorstjänster i
Gistadkretsen, mellan Linköping och
Norrköping, med fyra församlingar och så
blev det Mantorp innan det var dags att
flytta till Asklanda-Ornunga, Kvinnestad
och Landa 1975. Under de sjutton åren i
vår församling funderade de ibland på att
flytta, men så blev det inte. När Sven gick
i pension 1992 fanns det flyttplaner igen,
men av olika anledningar blev de kvar i
bygden. Att komma som ny pastor och ha
lite nya idéer är inte alltid så populärt. ”Så
gjorde vi inte på Oskarssons tid” hade en
församlingsmedlem informerat Sven om
vid ett par tillfällen.
Även i vår församling var Brita en av
organisterna under några år, hon var också
engagerad i syföreningen och under åren
1977 – 1989 skötte hon om matbespisningen i skolan.
Barn, barnbarn, barnbarnsbarn
Även i familjen Andersson blev det tre
barn, Eva, Anita och Lars-Magnus och det
finns också barnbarn och barnbarnsbarn i
familjen.
Leif Brunnegård

Församlingsboken
Utflyttade medlemmar

Brith Claesson
Jan Claesson
Elisabeth Claesson
Josefine Sandvik
Julia Svensson

samtliga till Equmeniakyrkan Vårgårda

Avliden medlem

25/9
Karin Hjälm

begravning 23/10

Särnalägret åker till Branäs
I år kallar vi årets nyårsläger för Branäslägret.
Branäslägret är ett nyårsläger som varje år
arrangeras av Equmeniaförsamlingarna i
Vårgårda och Herrljungatrakten. I år byter vi
ort från Särna till Branäs. Lägret riktar sig till
tonåringar och bjuder på en vecka av skidåk
ning, andakter och undervisning om Gud och
Bibeln, gamla och nya vänner, aktiviteter av
olika slag och mängder med tillfällen att njuta

av livet. Lägret hålls i Kvistbergskolan i Sysslebäck, 10 minuter norr om Branäs, 27 december - 1 januari. Tidigare år har vi varit runt ett
40-tal deltagare och ledare som åker med från
Asklanda-Ornunga, och det ser ut att bli en lika
bra uppslutning även i år. Mer information och
anmälan finns på www.branaslagret.se/
Var gärna med och be för lägret.

Konfirmander17/18: Molly Esbjörnson, Lovisa Brunnegård, Hanna Claesson, William Svantesson,
Nils Uggla. Ledare: Christina Uggla, Johanna Klebom, Sebastian Eklund. Foto: Fotograf Emilia

Musikgudstjänst med Mikaela Simonsson. De
klassiska julsångerna blandas med egenskrivna
sånger och det blir en stund för lyssnaren att
släppa allt. Bara vara, andas.

26 december 10.00

”Han leder mig till källor
där jag kan få ro”

Ekumeniska böneveckan

En stilla gudstjänst för Dig som längtar efter
gemenskap och gudsmöte, men som inte har
möjlighet att gå på den vanliga förmiddagsgudstjänsten, kanske på grund av hjärntrött
het, känslighet för ljud och ljus, för många
intryck eller för mycket rörelser omkring dig,
eller kanske på grund av gudstjänstens längd
eller placering på dygnet.

Fredag 18 januari
10.00 Bön i Horla kyrka
19.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Vårgårda.
Runar Eldebo, Helena Gatås m.fl. leder sången

En stilla gudstjänst för Dig som längtar efter en
stund av tilltal, stilla sång och musik, tid för ef
tertanke och tystnad, utan krav på prestation.
Välkommen!

Söndag 20 januari
10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard
i Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga med
barnmöte (alla börjar tillsammans)
Nårunga kyrkokör, Tomas Arvidsson, Filip Stensman och Christina Uggla

Söndag 20/1 17.00

Inför årsmötet
Om du vill avsäga dig någon uppgift eller
kanske byta till någon annan så hör av dig till
någon i valberedningen senast 27 december.
Valberedningens ordförande är Olof Rydler
0705-330099.

18-25 januari

Lördag 19 januari
20.00 WAY i Equmeniakyrkan Vårgårda
Christoffer Öhrwall, Smyrna Göteborg

Tisdag 22 januari
9.00 Bön i Equmeniakyrkan Ljurhalla
Torsdag 24 januari
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
Fredag 25 januari
9.30 Bön i Equmeniakyrkan A-O

”I rätt sekund” -en kväll med naturfotografen Kristoffer Sahlén
Fotografi handlar ofta om tajming. Väntan på
rätt ögonblick. Ögonblick som ofta föregåtts
av idéer, planering, långsiktigt arbete och
många timmar i gömslen. Ibland uppkommet genom tur. Ett ögonblick kan vara laddat,
actionfyllt och över på en tusendels sekund.
Det kan lika gärna vara längre, lugnt och
meditativt.
Lördag 23 februari kommer naturfotografen
Kristoffer Sahlén och visar bilder och berättar
lustfyllda anekdoter från några av de bästa
stunder han varit med om bland vilda djur i
nordisk natur, då han varit på rätt plats i rätt
sekund. Kristoffer är även fotolärare på Sundlergymnasiet.
Lördag 23/2 19.00

DECEMBER
LÖRDAG
SÖNDAG

1
2

10.00 Ekumenisk adventsgudstjänst

Jan Davidsson, Christina Uggla, ekumenisk kör
Veckans bön med Kinkenge:
Tacka Gud, han kom ned för din skull.
Jesaja 9:6

MÅNDAG
TISDAG

ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

3
4
5
6
7
8
9

v 49
6

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
19.00 Musikskolans musikcafé
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
11.00 Luciagudstjänst med Söndax

Christina Uggla

18.00 Bön för riksdag och regering på Storsjöstrand
Veckans bön med Kinkenge:
Må vårt uppförande reflektera ljuset från Jesus Kristus.
Joh 1:4-5

MÅNDAG 10
TISDAG

11

ONSDAG

12

TORSDAG 13
FREDAG

14

LÖRDAG

15
16

SÖNDAG

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
19.00 Styrelsen
8.00 Skolans lucia
18.00 Alpha-kurs
18.00 Missionsutskottet
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
Christina Uggla

9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Nattvardsgudstjänst
Kjell Johansson, adventssånger

v 50
7

Veckans bön med Kinkenge:
Hjälp oss Jesus att öppna våra hjärtan för dig.
Luk 2:14

v 51
8

MÅNDAG 17
TISDAG

18

19
TORSDAG 20
FREDAG 21
LÖRDAG 22
SÖNDAG 23

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal

ONSDAG

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
10.00 Ekumenisk julbön i Asklanda kyrka

Jan Davidsson, Christina Uggla

Veckans bön med Kinkenge:
Joh.3:16

v 52
9

MÅNDAG 24 11-14 Alternativt julfirande i Equmeniakyrkan Vårgårda

23.00 Julnattsgudstjänst

Christina Uggla, sång Tomas Fredin och Maria Fredin, offer Diakonia

TISDAG
ONSDAG

25
26

10.00 ”Jul i befintligt skick”

Musikgudstjänst med Mikaela Simonsson

TORSDAG 27 18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

28
29
30

9.30 Bön
10.15 Andakt på Vårgården och 11.00 på Kullingshemmet
15.00 Julkaffe
Veckans bön med Kinkenge:
Gud vi börjar det nya året i visshet om att löftena om närvaro,
frihet och hjälp gäller också oss.
Jes 43:1–2

MÅNDAG 31

Dockleksaker efterlyses
Lekkällaren är nymålad och vi har rensat bland leksakerna. Innan vi köper
nytt vill vi göra en efterlysning.
Vi behöver fylla på i dockvrån. Det behövs dockor, grytor, servis, täcke och
sängkläder till docksäng, dockkläder och annat som passar i en dockvrå.
Har du fräscha saker (inte för gammal plast) hemma som ingen leker med
kan du lämna i kyrkan eller till Emilia Langdell.

v1
1

JANUARI
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

1
2
3
4
5
6

18.00 Bildvisning från året som gått och nattvard

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
15.00 Missionshögtid

Malin Johansson berättar om lärjungaskolan Apg 29, offer till mission i andra länder
Veckans bön med Kinkenge:
Vi ber Jesus - världens ljus - att lysa upp vår väg så att vi inte går vilse.
Joh 8:12

MÅNDAG
TISDAG

7
8

9
TORSDAG 10
FREDAG 11
LÖRDAG 12
SÖNDAG 13

v1

Christina Uggla

v2

10.00 Tisdagsfika
19.00 Program- och musikutskottet

ONSDAG

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
10.00 Gudstjänst

Christina Uggla, sång Eva-Karin Andersson
Veckans bön med Kinkenge:
Vi tackar Gud för att han är med oss i livets kriser och påfrestningar.
Jes 43:1-2

MÅNDAG 14
TISDAG

15

16
TORSDAG 17
ONSDAG

FREDAG

18

LÖRDAG

19

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Ungdomsrådet och styrelsen
18.00 Alphakurs
18.00 Storledarsamling
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
19.00 Ekumenisk gudstjänst i Vårgårda
14.30-17 Stickcafé
Dagens gäst: Linda Sävenstrand
20.00 Way i Vårgårda

v3
2

Gästande talare i januari:

Malin Johansson, 29 år, tror på Jesus, har god ordning och koll på det mesta. Malin är tandsköterska till yrket. Hon har arbetat i Tanzania, Herrljunga och Grästorp.
De senaste tre månaderna har Malin varit i Ecuador som ledare på bibelskolan “Apg 29”. Det
är hennes fjärde besök i detta land. Malin tycker om sin familj. Syskonbarnen och alla familjer
gillar hennes engagemang.
Kom och lyssna på en röst och se bilder från Malins perspektiv och erfarenheter!

SÖNDAG

20

10.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst med barnmöte

Tomas Arvidsson, Filip Stensman, Christina Uggla, Nårunga kyrkokör

17.00 Stilla gudstjänst ”Han leder mig till källor där jag kan få ro”
Anette Svensson

Veckans bön med Kinkenge:
Jesus, ge oss tro så att vi vågar gå på ditt ord
och se dina underbara gärningar.
Joh. 4:50

v4

MÅNDAG 21
TISDAG

22

23
TORSDAG 24
ONSDAG

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Missionsutskottet
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
Christina Uggla

FREDAG

25

9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner

LÖRDAG

26
27

Kyrkan bokad

SÖNDAG

10.00 Gudstjänst

Sebastian Eklund, Christina Uggla, deltagare från Särnalägret, lovsångsband,
medlemsintagning, Gideoniterna
Veckans bön med Kinkenge:
Vi beder att Jesus - världens ljus - ska lysa och vägleda dem som
lever och vandrar i mörker.
Jes 9:2

MÅNDAG 28
TISDAG

29

ONSDAG

30

TORSDAG 31

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Alphakurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
19.15 Körövning inför årshögtid

v5
3

FEBRUARI
FREDAG

1

9.30 Bön
19.00 iGod i Alingsås

LÖRDAG

2

Kyrkan uthyrd em

SÖNDAG

3

18.00 Församlingens årsmöte
10.00 Årshögtid

Christina Uggla, musikutskottet, ljuständning för nyfödda, Söndax
Veckans bön med Kinkenge:
Vi tackar Jesus, som gick korsets väg och
erbjuder oss frälsning och evigt liv.
Hebr 9:11-12

MÅNDAG
TISDAG

4
5

TORSDAG

6
7

FREDAG

8

LÖRDAG

9
10

ONSDAG

SÖNDAG

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
19.00 Styrelsen
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
19.30 Samtalskväll om Fastan
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Gudstjänst

Emil Thelin, lovsångsbandet Exodus
Veckans bön med Kinkenge:
Vi ber om en tro som bär i livets alla påfrestningar.
Matt 8:7-10

MÅNDAG 11
TISDAG

12

13
TORSDAG 14
FREDAG 15
ONSDAG

LÖRDAG
SÖNDAG

16
17

v6

10.00 Tisdagsfika
18.00 Ungdomsrådet
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
14.30-17 Stickcafé
10.00 Gudstjänst

Anette Svensson, sång Daniel Eliasson

v7
4

Gästande talare i februari:

Emil Thelin, 30-årig pastor och tvåbarnspappa. ”Filmfantast, matälskare och har ett
ohälsosamt intresse för fotboll.”

Veckans bön med Kinkenge:
Bed om en törst brinnande och varaktig för att lyssna till Guds ord.
Ef 1:15-18

v8

MÅNDAG 18
TISDAG

19

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
15.00 Eftermiddagsträff i Ljurhalla

Anki och Evert Kullberg berättar om sitt liv i Japan

20
TORSDAG 21
ONSDAG

18.00 Alphakurs

FREDAG

22

LÖRDAG

23

18.00 Missionsutskottet
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
19.00 ”I rätt sekund”

24

10.00 Nattvardsgudstjänst

SÖNDAG

Naturfotograf Kristoffer Sahlén visar bilder och berättar
Christina Uggla, lovsångsbandet, Söndax

Bönevecka 24/2-3/3

Mer information kommer senare
Veckans bön med Kinkenge:
Tack Gud, för att du sände Jesus till oss som Frälsare och Försonare.
Joh 3:16

MÅNDAG 25
TISDAG

26

ONSDAG

27

TORSDAG 28
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

1
2
3

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Alphakurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
Christina Uggla

16.00 Fika
17.00 Gudstjänst
Christina Uggla
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