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Skördetid,
skönhet och skörhet

F

ör mig är det de dignande äppelträden som jag först stannar upp
vid. Ni som sett mig vara på väg hemifrån brukar nog se mig med
ett äpple i handen. Det är så gott! Tänk på saftigheten, varia
tionen på smakerna och färgen som varierar från grönt till djupaste
rött. Förresten, har du prövat att dela ett äpple mitt itu – rakt genom
kärnhuset? Hur ser det ut? Jo, i de flesta fall blir kärnhuset som en
stjärna. Dolt mitt i härligheten. Ett bevis för mig att Skaparen finns
bakom den verklighet som hela tiden finns runtom. När finesser och
skönhet finns med i det som ger oss liv och näring visar de på att det
finns så många bottnar i den verklighet som vi ofta bara räknar med
och ytligt berör. Gud har så mycket mer att visa oss.
Andra av er som läser detta har kämpat med sommarens torka på era
gårdar och i trädgårdar. Tid, pengar och pärlande svett som runnit för
att försöka förmera investeringar som gjorts och förverkliga dröm
mar. Oron: Hur blir det i vinter? Hur blir det för djuren? Blir det ett
år med stora förluster? Kommer klimatförändringarna göra att som
rarna blir så här torra och varma framöver? Vad kan jag göra?
Jag dröjer mig kvar i Bibelns första kapitel och
har med mig tanken på att Gud i skapelsen
såg på allt som var skapat och konstaterade
att det var gott. Sedan fick vi människor upp
giften att förvalta. Vad vi människor genom
tiderna har upptäckt, uppfunnit och levt på
är både fascinerande och skrämmande. Nu är
det dags att ta oss en tankeställare över hur vi
egentligen förvaltar den skapelse som ytterst
tillhör Skaparen själv. Vilken plats i skapelsen
har du och vilket ansvar delar vi?

”Men fråga boskapen, den ska undervisa dig, fåglarna under himlen, de
ska ge dig svar. Tala till jorden, den ska
undervisa dig, fiskarna i havet ska ge
dig besked. Vem av dem känner inte
till att det är Herrens hand som har
gjort det?”
(Job 12:7-9, Sv folkbibeln)

Under september månad uppmanas kristna över hela vår jord att be
och visa omsorg om vår planet och dess liv. Om alla 2,2 miljarder
kristna skulle göra något för att gå lite lättare så skulle det göra stor
skillnad. Låt oss alla hjälpas åt! I vår kyrka ska vi försöka att upp
märksamma det på olika sätt och påminna varandra.
Christina Uggla

Ornungatösen som blev

pastor på hemmaplan
I drygt ett och ett halvt år har Christina
Uggla vikarierat som pastor och församlingsföreståndare i vår församling. Den 9
september hälsar vi henne välkommen
till en ordinarie tjänst. Trots att hon växt
upp i bygden är det nog inte fel att göra
en liten presentation.

Familjen Uggla
Familjen bor sedan 2007 i Galstad. Chris
tinas man Claes är Stockholmsgrabb och
jobbar nu som jägmästare på Skogsstyrelsen
i Borås. Han är ansvarig för att det skogs
odlingsmaterial som marknadsförs i Sverige
har rätt identitet och att härkomsten kan
spåras till ursprungsträden.
Nils är 15 år och har börjat nian på Gull
högskolan. Han är intresserad av lantbruk
och hjälper Mikael i Blekene och Ingemar
i Algutsgärde. Mathilda är nio år och
har börjat trean i Asklanda skola. Hon är
musikintresserad.
Christina, en Ornungatös
Christina är född Arvidsson och växte upp
på Salsberg tillsammans med mamma Eva,
pappa David och syskonen Gun, Ulla-Lena
och Hans.
Hon gick i söndagsskolan i Missions
kyrkan och var med i barnkören som
hon tyckte var jätteroligt. Hon gick inte i
scout, för hon var 15 år när scout startade i
Asklanda-Ornunga och då hjälpte hon och
Elisabet Brorson till med söndagsskolan
i Landa. Naturligtvis var hon med i tonår
som träffades på måndagskvällarna och
ungdomskören som övade på fredagskväl

larna. Att få gå till ungdomskören var
toppen.
Så var det dags för konfirmationsläsn
ing med Sven Andersson som lärare och
Ingegerd Andersson och Eva Benjamins
son som hjälpledare. Efter konfan var det
självklart att gå med i församlingen. Det
var viktigt att man hade en tro och tillhörde
församlingen.
Asklanda skola upplevde Christina som
en väldigt trygg plats och här gick hon i
klasserna 1 – 6. Högstadiet gick hon på
Gullhögskolan i Vårgårda och gymnasiet
var Alströmerskolan i Alingsås där hon
gick social linje.
Varför pastor?
När hon gick på Gullhögen började hon
fundera på sitt yrkesval. Det var inget som
var självklart, men det fanns en del idéer.
Någon gång i åttan eller nian hade
Liselotte J Andersson en mötesserie i mis
sionskyrkan och då upplevde Christina en
kallelse att bli pastor. Men det hade hon
svårt att förstå, hon som var så blyg och
lågmäld, hon kunde väl inte bli pastor.
Men kanske kunde hon bli ungdomsle
dare. Som tonåring hade hon saknat en
ungdomsledare i SMU.
Hon gick ett år på en folkhögskola i
Sigtuna och fortsatte med bibellinjen på
Södra Vätterbygden. Nu skulle hon bli
ungdomsledare och gick en introduktion
skurs på Lidingö. Därefter åkte hon till
Umeå Missionsförsamling och blev deras
ungdomsledare. Det höll hon på med i
två år. Men hon stannade kvar i Umeå och

Pastorsfamiljen. Claes, Mathilda. Christina och Nils.

det berodde på att hon träffat Claes som
läste till jägmästare. Christina jobbade i en
livsmedelsbutik i fyra år.
Utbildning
Beslutet att bli pastor hade mognat och
åren 1994–1997 gick hon på Teologiska
Högskolan Stockholm och i juni 1997
ordinerades hon till pastor i Svenska Mis
sionskyrkan. På hösten 1997 avlade hon
teologie kandidatexamen vid THS.
För Christina känns det viktigt att kunna
stötta människor som behöver någon
samtalspartner och därför har det blivit
en rad kurser med inriktning på enskild
själavård.
Olika pastorstjänster
Den första pastorstjänsten var som vakans
pastor och föreståndare i Örnsköldsviks
Missionsförsamling under ett år. Sedan blev
det nio år som pastor och föreståndare i
Östhammars församlingskrets.
I augusti 2007 flyttade familjen från

Östhammar till Asklanda och Christina
valde då att ta ett sabbatsår för att komma
ikapp sig själv efter några intensiva yrkesår
samt att kunna stötta upp sin familj och sin
mamma.
Från augusti 2008 till februari 2017 var
hon pastor i Hemsjö Missionsförsamling.
Och nu är det vår församling det handlar
om.
Gillar du läger?
När jag ställde den frågan blev hon lite
fundersam. Jag påminde henne om att det
första hon gjorde som anställd i vår försam
ling var att åka på Särnalägret och sedan
har det blivit fler läger.
–Det är så härligt att vara med och se
vad som händer, att få se att det finns så
mycket skaparkraft och hängivenhet i våra
ungdomar, blir Christinas svar.
–Att få jobba tillsammans med en ung
domsledare är bra, själv kan jag inte vara
uppdaterad på allt om ungdomarna, men
genom samarbetet med Sebastian får jag

den kunskapen. Det är bra att ha en kollega
på jobbet, menar Christina.
Hur känns det?
–Att få komma hem och jobba på hem
maplan och återknyta gamla kontakter
känns jättebra, säger Christina. De för
samlingar jag jobbat med tidigare har varit
ganska små och där har jag fått jobba på ett
sätt. Jag har varit herden för alla. I den här
församlingen blir ledarskapet annorlunda.
Här finns det många ledare och det känns
mycket stimulerande, säger Christina.
–Det var inte självklart för mig att söka
den ordinarie tjänsten. Jag ville inte gå i vä
gen för någon som kanske skulle passa bät
tre här, därför dröjde det ett tag innan jag
sökte tjänsten. Nu har jag fått förmånen att
bli er pastor och föreståndare och det känns
bra. Familjen trivs så gott här och att ha
nära till jobbet är en förmån.
Avslutningsvis kunde jag inte låta bli att
fråga hur länge hon tänker stanna som vår
pastor. Den pastor som stannat längst höll
på i 37 år, den som stannade kortast tid
stannade i fyra år upplyste jag om. ”Det
handlar om ett samråd mellan församlin
gen och mig när det kommer att kännas
aktuellt”, fick jag till svar.
Välkommen Christina att vara vår pastor
och föreståndare!
Text & foto: Leif Brunnegård

Ekofrukost

Församlingsboken
Född

13/6
En son, Ivar, till Johanna Brorson och
Arvid Johansson
Dop

5/8
Jonas Arvidsson
Alida Claesson

Vigsel

14/7
Daniel Rydler och Agnes Johansson
28/7
Josefine Claesson och Adam Sandvik

Nya medlemmar

5/8
Jonas Arvidsson
på bekännelse

Karin Gunnarsson

från Equmeniakyrkan Sämsjöborg

Utflyttade medlemmar

Lena Eliasson

till Equmeniakyrkan Vårgårda

Avliden medlem
50 kr/pers
150 kr/fam

Söndag 14 oktober kl 8.30

23/6
Evy Ljungqvist

begravningsgudstjänst 19/7

Församlingsresa till Kinkenge

Resenärerna.

Kvinnomöte.

I

juni 2018 åkte Febe Karlsson, Inga-Maj Dalén,
Birgitte Svantesson, Lotta och Ida Langdell
till vår vänförsamling i Kinkenge.
Väl framme i Kinkenge emottogs vi med glädje
genom sång och musik. Vi bodde i den gamla
missionärsvillan och fick maten lagad åt oss
över öppen eld. Under den 10 dagar långa
vistelsen i byn hälsade vi på på sjukhuset, i
skolor, vi var med på daglig bön och gudstjänster. Vi hade möte med vänförsamlingskommittén i Kinkenge församling och samtalade
om framtiden. Vid två tillfällen hade vi möte
med enbart kvinnor för att prata om livet och
drömmar. Vi spelade volleyboll med barnen
och ungdomarna.
I Kinkenge satte Febe några av de yngre männen i arbete för att bygga en sådan spis som
scouterna hemma i Asklanda-Ornunga har
byggt i vår. Ritningen och bilderna från scouternas spis var mycket till hjälp och när vi åkte
därifrån skulle murbruket torka. Målet med
spisen var att skapa en effektivare matlagning.
Lotta och Febe hälsade på studenten Matondo
Malanda på den skola med internat där han
bor och studerar. Matando är döv och fick
möjlighet att börja skolan för första gången
för två år sedan som 25-åring, tack vare medel
från församlingsmedlemmar i Asklanda-Ornunga. Lotta och Febe och blev överväldigade
av den goda undervisning som ges på tecken

språk. Skolan driver bland annat fisk- och
risodlingar och eleverna lär sig ett yrke.
Vi har med oss hälsningar hem från församlingen i Kinkenge men också från övriga kyrkor
som vi har hälsat på på vår resa. Vi är mycket
välkomna tillbaka och jag tror att vi alla är
nöjda med vår resa och vi berättar gärna mer
så fråga oss!
Ida Langdell

Spisbygge.

Lotta och Matondo.
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Scoutläger

Konfaläger

Explore

Puls-Konfa 18/19
Efter ett lyckat konfaår med många goa
stunder och minnen laddar vi nu om inför höstens konfirmationsläsning som kommer se lite
annorlunda ut. Till hösten startar vi nämligen
igång något nytt som vi kallar puls-konfa. Pulskonfa är konfirmationsundervisning kombinerad med sport och aktiviteter. Aktiviteterna
kan vara av olika slag. Det kan vara att åka iväg
och prova på ovanliga och vanliga sporter eller
att vi gör roliga utmaningar på ”hemmaplan”.

Exploregudstjänst och årsmöte 16 september
Veckan efter midsommar åkte ett stort gäng
av våra tonåringar och ledare till Storsjöstrand
på Explorelägret. Vädret var välsignat och bad
i sjön blev det minst tre gånger om dagen. Vad
vi gjorde mer och vad vi fick uppleva berättar
vi under gudstjänsten den 16 september. Var
beredd på många skratt och go lägerkänsla
i kyrkan. Efter gudstjänsten serveras fika och
därefter har Equmenia i Asklanda-Ornunga sitt
årsmöte. Känn dig varmt välkommen!

Biblecamp på Storsjöstrand 19-21 oktober
I höst är det dags för biblecamp igen och
denna gången på Storsjöstrand. Biblecamp
är ett relativt nytt läger som fokuserar på att
fördjupa sig i bibeln. Lektionerna blandas
mellan teologiska och praktiska lektioner och
många olika talare, mestadels från våra egna

församlingar. Undervisningen är uppdelad i
två led, ett för de yngre och ett för de äldre.
Under lägret har vi även en så kallad outreach,
ett tillfälle då vi får praktisera vår tro. Senast
tände vi grillar på kvällen på stan i Alingsås för
att möta och tjäna människorna som var ute.

Equmenias basar 17 november
Årets basar arrangeras av Equmenia den 17
november. Vi hoppas att så många som möjligt
kan komma och att inkomsten av festen ska få
välsigna arbetet i Equmenia. Välkommen!

SEPTEMBER
LÖRDAG
SÖNDAG

1
2

8

11.00 Konfirmationshögtid

Konfirmanderna, Christina Uggla, Sebastian Eklund, lovsångsband
Kyrkan uthyrd em
Veckans bön med Kinkenge:
Må vi arbeta och bedja utan att förtröttas .
Ords 6:6-11

MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

3
4
5
6
7
8
9

10.00 Tisdagsfika
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Höstupptakt: Gudstjänst med pastorsinstallation

Christina Uggla, Hans Dahlgren, sång och musik Ulrika Brunnegård, Veronica
Hermansson, musikutskottet
Kyrklunch efter gudstjänsten
Veckans bön med Kinkenge:
Tack Gud för att du alltjämt hjälper och tar hand om oss.
Hesekiel 34:11

MÅNDAG 10
TISDAG

11

v 36

v 37

9

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
utifrån Apg: 10

12
TORSDAG 13
FREDAG 14
ONSDAG

LÖRDAG
SÖNDAG

15
16

18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Exploregudstjänst

Equmenia, lovsångsband
Equmenias årsmöte efter gudstjänsten
Veckans bön med Kinkenge:
Gud hjälp oss att bära våra prövningar till dig.
5 Mos 13:4

v 38

Gästande predikant i september:

Hans Dahlgren är församlingsutvecklare i Region väst.
Bertil Hedlund är EFS-präst, numera pensionär men fortfarande väldigt aktiv både i EFS-kyrkan i Vårgårda och i Svenska kyrkan. Han har varit distriktsföreståndare i EFS i Västsverige och
under en period var han lärare och rektor på Hjälmareds folkhögskola. Två stora fritidsintressen
är villaträdgården i Vårgårda och husvagnssemester.

MÅNDAG 17
TISDAG

18

ONSDAG

19

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
19.00 “Kinkengeresa, kanske det”

Information för alla som är intresserade av att någon gång resa till Kinkenge
19.00 Konfirmationsinformation för konfirmander och föräldrar

TORSDAG 20 18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
FREDAG

21

LÖRDAG

22
23

SÖNDAG

9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.15 Andakt på Vårgården och 11.00 på Kullingshemmet
10.00 Nattvardsgudstjänst
Christina Uggla

Veckans bön med Kinkenge:
Må Gud ge oss styrka så vi kan besegra denna världens frestelser.

MÅNDAG 24
TISDAG

25

ONSDAG

26

TORSDAG 27
FREDAG

28

LÖRDAG

29
30

SÖNDAG

v 39
1

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Ungdomsrådet
19.00 Styrelsen
18.00 Alpha-kurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
19.00 iGod i Alingsås
10.00 Gudstjänst

Bertil Hedlund, sång Claes Uggla, Söndax
13.00 Kyrkan uthyrd

”Kinkengeresa, kanske det”

19 september 19.00

Information för alla som är intresserade av att någon gång, kanske resa till Kinkenge. Hur resan
planeras. Vilka förberedelser som behövs. Träffen kommer också att innehålla samtal utifrån de
konkreta ganska enkla önskemål som de har om hjälp från oss med “småsaker”.

OKTOBER
Veckans bön med Kinkenge:
Herre gå med oss. Låt oss vila i din styrka.
2 Mos 14:14

TORSDAG

1
2
3
4

FREDAG

5

LÖRDAG

6
7

MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG

SÖNDAG

10.00 Tisdagsfika
19.00 Program- och musikutskottet
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
19.30 Samtalskväll om dopet
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
19.00 Kongoresenärerna juni 2018 visar bilder och berättar
15.00 Ekumenisk familjegudstjänst

Jan Davidsson, Christina Uggla, barnkör, offer Equmenia
Veckans bön med Kinkenge:
Bed om ett år välsignat av Gud.
1 Tim 1:12-17

TISDAG

8
9

ONSDAG

10

MÅNDAG

TORSDAG 11
FREDAG

12

LÖRDAG

13
14

SÖNDAG

v 40

v 41

2

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Alpha-kurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
9.00 Storstädning grupp 1-4
8.30 Ekofrukost
10.00 Skördefest

Christina Uggla, God Moves, Söndax
Veckans bön med Kinkenge:
Bed för kallelsen och sändningen att den också gäller dig.
Jesaia 42:6

MÅNDAG 15
TISDAG

16

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
15.00 Eftermiddagsträff i Ljurhalla

Gunilla och Kjell Lindstedt från Växjö

v 42

Gästande predikant i oktober:

Frank Kaså är i grunden utbildad pastor inom Svenska Missionsförbundet. Född i Dalsland i en
pastorsfamilj. I slutet av 60-talet jobbade han några år som lärare på högstadiet innan han vidareutbildade sig till veterinär. I dag driver han, tillsammans med sin fru Åsa, Alingsås djurklinik.
Här i bygden kommer en del av oss ihåg honom som ung evangelist på några mötesserier. Bor
idag på Bryngenäs strax utanför Alingsås.

17
TORSDAG 18
FREDAG 19
ONSDAG

LÖRDAG
SÖNDAG

20
21

17-22 Kyrkan uthyrd

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
19-21 oktober Bible Camp på Storsjöstrand
Kyrkan uthyrd em

10.00 Gudstjänst

Christina Uggla, sång och musik Claes Hilliges och Maria Kraft
Församlingsmöte efter gudstjänsten
Veckans bön med Kinkenge:
Bed att vi kan övervinna djävulens makt med Guds hjälp.
Matt 4:10

MÅNDAG 22
TISDAG

23

ONSDAG

24

TORSDAG 25
FREDAG

26

LÖRDAG

27
28

SÖNDAG

3

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Alpha-kurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Gudstjänst

Frank Kaså, sång Katrin Wintå, Söndax
Veckans bön med Kinkenge:
Må Gud hjälpa oss att förstå meningen med Jesu Kristi lidande.
Jesaja 53:5

MÅNDAG 29
TISDAG

30

ONSDAG

31

v 43

10.00 Tisdagsfika
19.00 Styrelsen

v 44

NOVEMBER
FREDAG

1
2

LÖRDAG

3

TORSDAG

SÖNDAG

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Nattvardsgudstjänst

Christina Uggla, sång Marie Forsberg

4
Veckans bön med Kinkenge:
Må Gud bevara ordet i våra hjärtan.
Kol 3:16

TISDAG

5
6

ONSDAG

7

TORSDAG

8
9

MÅNDAG

FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

v 44

10
11

v 45

4

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
18.00 Alpha-kurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.15 Andakt på Vårgården och 11.00 på Kullingshemmet
10.00 Ekumenisk gudstjänst med önskesånger i Ornunga kyrka

Christina Uggla

10.00 Söndax
Veckans bön med Kinkenge:
Gud hjälp oss att i glädje tillsammans ge till ditt verk.
2 Kor 8:2-3

MÅNDAG 12
TISDAG

13

10.00 Tisdagsfika
15.00 Eftermiddagsträff

Kongoresenärer berättar och vi sjunger med Berit Andersson
Ljurhalla inbjudna
19.00 Ekumenisk körövning i församlingshemmet

14
TORSDAG 15
ONSDAG

FREDAG

16

18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
19.30 Samtalskväll om nattvarden
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner

v 46

Gästande predikant i november:

Hans Johansson är bonden som blev pastor, han har bland annat varit pastor i RemmeneRensvist-kretsen. Hans bor på gården Frishulan i Loo och är far till vår pastor Anette. Han är
varmt engagerad i flykting/integrationsfrågor och lägger ner ett enormt arbete på att hjälpa
ensamkommande unga pojkar.

LÖRDAG
SÖNDAG

17
18

18.00 Basar
10.00 Gudstjänst

Christina Uggla, lovsångsband

18.00 Ekumenisk gudstjänst på Hjulet i Vårgårda
Veckans bön med Kinkenge:
Jesus hjälp oss att se vad som är vårt kors så vi kan följa dig.
Matt 16:24

MÅNDAG 19
TISDAG

20

ONSDAG

21

TORSDAG 22
FREDAG

23

LÖRDAG

24
25

SÖNDAG

5

10.00 Tisdagsfika
11.00 Bibelsamtal
14.00 Andakt på Trevnaden
19.00 Ekumenisk körövning i församlingshemmet
18.00 Alpha-kurs
18.30 Scout
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
19.00 iGod i Alingsås
10.00 Gudstjänst

Hans Johansson, sång Jällby Brothers, Söndax
Veckans bön med Kinkenge:
Hjälp oss Gud att rätt bruka din dag-söndagen.
2 Mos 20:8-11

MÅNDAG 26
TISDAG

27

28
TORSDAG 29
FREDAG 30

10.00 Tisdagsfika
19.00 Ekumenisk körövning

ONSDAG

LÖRDAG
SÖNDAG

1
2
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18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner
10.00 Ekumenisk adventsgudstjänst
Ekumenisk kör
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Alpha-kurs
Vi ser fram emot att träffa dig på höstens
Alphakurs som kommer att vara varannan
onsdag kl 18-20.15 i Equmeniakyrkan.
Hur ser en Alphakväll ut?
Kvällarna börjar med att vi äter mat tillsammans (där även dina barn som är med på
scouterna får vara med), därefter hålls ett
föredrag utifrån livets frågor och den kristna
trons svar. Slutligen är det dags för samtal i
smågrupper där vi får ställa frågor och bidra
med våra åsikter.
Vem är Alpha för?
Kursen är till för alla som vill fundera och
reflektera kring livet och dess mening. Bjud
gärna med en vän. Kursen hålls tillsammans
med Svenska kyrkan.

När börjar kursen?
Vi börjar den 26 september och du kan anmäla
dig senast den 21 september (ange då om du
har barn som också kommer att äta) till Christina Uggla (christina@asklanda-ornunga.se
eller 076-3375613). Kursen är kostnadsfri men
du får gärna bidra till matkostnaderna.
Välkommen med!
Vill du istället vara en i ledargruppen eller dela
köksuppdraget så blir vi också glada. Hör då
också av dig till Christina.
Mer info finns på: alpha.sverige.org
Ledarteamet Christina Uggla, Ann-Britt
Andersson och Jan Davidsson.

