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Advent
Ljus tänds vid ljus. Vanor och traditioner tar vid.
Vi får stanna upp och möta texterna om att Jesus
kommer till oss. Det Gud en gång gjorde kan få ny 
dimension och nytt djup i våra liv. Jämför man mellan år 
blir det tydligt att det inte är som det brukar. Världsläget med
upprustning och krigsoro finns närmre oss än vad vi anade förra året. 
Alla flyktingströmmar som rör sig över vår värld. 
Energi- och klimatkris. Det kan kännas som om vi har förlorat ytterligare en
förankring och rör oss fortare mot en okänd framtid. Då är det lätt att
känna sig nere och bli rådvill. Kan denna adventstid ge oss tröst, ytterlig-
are förankring och fördjupad tro på Guds goda närvaro?
Profeten Jesaja skriver:
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i
mörkrets land strålar ljuset fram (Jes 9:2)
I texten som följer berättas det om att det som tynger ska tas bort och
stridskläder ska förintas. Löftesord som kan bära oss genom det tunga och
ge oss hopp.
Ett barn har fötts, en son är oss given. (Jes 9:6)
Vi tar tacksamt emot budskapet om Jesu ankomst till vår värld och tar till
oss det i våra hjärtan. Jesus Kristus har delat och delar våra mänskliga
villkor. Han är med oss i det liv som är vårt!
                                                   Guds välsignelse! Christina Uggla, pastor



Under hösten har det hänt grejer i kyrkan för ungdomarna!
 Fredags-Caféet har varit välbesökt och fyllt
av goa aktiviteter, andakter och gemenskap
varje vecka, med några guldkorn som sticker
ut extra. En sådan höjdpunkt var stortonår,
då vi fick besök av både Storsjöstrand och
Ljurhalla. Sammanlagt ca 80 ungdomar och
ledare som sprang runt i mörkret och
försökte fånga in och identifiera miljöför-
störare. Trots att regnet öste ner såg vi inga
sura miner. Det var ett gäng nöjda ung-
domar som sedan tog plats i kyrksalen för
andakt. Gemenskapen fortsatte med fika
och spel hela kvällen.
 

En annan höjdare från hösten var när vi
körde bilkurragömma i Vårgårda. Hela tio
bilar med ungdomar rullade iväg från
kyrkan. Efter en rolig stunds lek dundrade

vi in i Eggvena för andakt och häng tillsammans med TRE. Vi blev ungefär 90
personer som knödde ihop oss i bänkraderna - mysigt! 

Den 21 oktober bjöd vi in till ungdomsmöte här i kyrkan. Kyrksalen fylldes med
ungdomar från Långaredsbygden, Storsjöstrand, Alingsås och självklart Asklanda-
Ornunga. Vi fick lyssna till en predikan av Einar Säker och lovsången leddes av
bandet Leviticus. Efteråt blev det morotskaka som hade bakats veckan innan av
ungdomarna på Café Upp&Ner. 

Under hösten fortsatte Café-terminen med en hajk i Örebro 25-26 november för 
ett härligt dygn med bad i Gustavsvik. Även konfan har dragit igång och härifrån
Asklanda-Ornunga och Ljurhalla har vi en grupp med sex fina konfirmander, som ju
blev presenterade i en gudstjänst tidigare i höst. I princip alla träffar har vi
tillsammans med Storsjöstrand. I början på oktober var vi iväg på vår första hajk,
som blev ett bra dygn på Sämsjöborg. På Söndax+ skapas det för fullt på
söndagarna, och ni har en otrolig filmpremiär att se fram emot på Söndax-
avslutningen! Detta var en liten glimt av allt som händer inom ungdomsarbetet i
kyrkan. Ta gärna med verksamheten och alla ungdomar i era böner!    
                                   Anna Gerdin Ungdomsledare

bild: Elin Anvegård



9.00 Information om dagen. Fralla/bulle och kaffe/te.
Efter samtal och fika går vi in i tyst gemenskap.
Frukt och fika finns att ta när det passar.
12.30 Lunch. Vi äter under tystnad med stilla musik i bakgrunden.
16.00 Avslutas dagen med nattvardsfirande och bön.
Under dagen finns möjligheter till personliga samtal.

Endagarsretreat 

Retreaten, att dra sig undan, är en möjlighet för andlig och mänsklig
mognad. Varje människa har i sitt inre, i sitt hjärta, inom sig en trädgård
som behöver vårdas. Denna inre trädgård ser lite olika ut hos olika
människor. Men varje människa behöver lyssna inåt, uppåt och ha en
förbindelse med Guds levande ord. Vi behöver lyssna noggrant till
anden - som finns bakom vårt liv, finns i vårt liv.  Det som kan störa vårt
inre lyssnade är att vi är alltför inriktade på det materiella och
intellektuella. Retreat är att dra sig undan och söka efter det vackra som
väntar på att upptäckas i vår inre trädgård.

Välkommen att anmäla dig och har du frågor kontakta:
Kjell Johansson Telefon: 0706 69 54 01 
mail: kelljohansson@gmail.com

Max antal deltagare 10. Pris 100:-. Anmäl specialkost. 
Hela kyrkan är bokad för retreaten. 
Christina Uggla och Kjell Johansson är med hela tiden i gemenskapen.

21 jan 2023 09.00-ca 16.30
Plats Asklanda-Ornunga

Equmeniakyrka



Gör det goda, sträva efter rättvisa
Ekumeniska böneveckan firas i vår kommun den 17 – 22 jan. Materialet är
framtaget av Minnesotas kristna råd. Var gärna med på morgonbön med
kaffe under veckan, retreat i vår kyrka på lördagen och på söndagens
gudstjänst i Nårunga kyrka tillsammans med Equmeniakyrkan Ljurhalla,
Svenska kyrkan i Nårunga och Asklanda församling.

Församlingens bönevecka 19-26 feb

Fastlagstiden inleds med en bönevecka. Bön gör skillnad, Gud förändrar
vårt sätt att se på saker och våra resurser. Vi blir lyhörda för tilltal och får
ledning i livet. Gud talar på många sätt, ofta genom bibelläsning men
också genom känslor och vad som händer runt oss. Vi får hjälpa varandra
att förstå Guds tilltal. Vi ber för vår bygd, för Guds ledning och för annat
som ligger oss nära. I gudstjänsterna finns tillfälle att få enskild förbön.

Tisdag    17 jan kl 9 Equmeniakyrkan Ljurhalla
Onsdag  18 jan kl 9 Equmeniakyrkan Vårgårda
Torsdag  19 jan kl 9 Algutstorps prästgård
Fredag  20 jan kl 9 Algutstorps kyrka
Söndag 22 jan kl 10 Nårunga kyrka Christina Uggla predikar 
                                Jan Davidsson och Tomas Arvidson medverkar 

Söndag   kl 10 Gudstjänst
Fredag    kl 7 - lördag kl 12 Stafettbön 
               Vi tecknar oss för en bönetimme i taget.
Lördag    kl 19 Tacksamhet över det som varit. Filmvisning och bön
Söndag   Bönevandring från där man bor och till kyrkan där vi ses 
               kl 16 Eftermiddagsfika, därefter firar vi tillsammans
               kl 17 Gudstjänst med nattvard, förbön och delad tro

 



Välkomna till gemenskap och fika 
tisdagar kl 10 till ca 11.30

Några handarbetar, andra bara umgås. Samtalet runt
borden  kan handla om precis vad som helst.  
Ett biljardbord finns där det är möjligt att ta en match.
Det finns enkel fika. 
Oftast ett ”Guldkorn” att lyssna till. 

Välkommen 

I höst har vi inbjudits till samtal om ”Psykisk hälsa”, ”Våld i nära relationer” och
”Godkänd i befintligt skick”. Tre kvällar som öppnade upp för många tankar om
livet. Hur det kan vara, hur det kan bli och möjligheter till förändring. 
Mellan 15 och 40 personer kom till dessa samlingar. 
Vi fick en beskrivning av förändringen i samhället av psykiatrisk vård. Vi fick
aktuella fallbeskrivningar. Vi fick förståelse för att ”det första slaget” inte kommer
först utan efter lång tid av psykisk nedmontering av självkänslan och att våld i
nära relationer finns i många olika skepnader.
Vi fick uppmaningen att vi behöver leva i relation med Gud och varandra för att
bli hela människor.
Det är viktigt att vi vågar mötas, vågar vara tillgängliga och att vi vågar ta
kontakt. Vi behöver se varandra och finnas till för varandra.



Vi ser med glädje tillbaka på tre intensiva veckor i augusti då vi tillsammans med de
övriga församlingarna inom Equmeniakyrkan Vårgårdabygden arrangerade
Partiledarutfrågningar i Tångahallen, Vårgårda. Alla åtta partiledare för Sveriges
riksdagspartier var på plats. De utfrågades, var och en under 1,5 timma av Britta
Hermansson och Joakim Hagerius. Vid varje tillfälle var det sång och musik av olika
stilar. 
Antalet besökare var mellan 500-2500 personer per kväll så totalt besöktes
utfrågningarna av ca 10 000 personer.  Förutom det så har utfrågningar streamats
ca 60 000 gånger på webben.
Utöver utfrågningarna så hade vi en rad andra programpunkter under dessa tre
veckor, två gudstjänster, en konsert med Jeremia, en konsert med Samuel Ljungblad,
ungdomsmöte, barnmöte och pulslopp.
Partiledarutfrågningarna är en stor satsning även ekonomiskt. För att täcka
kostnaderna har vi fått bidrag från kommunen, ett par stiftelser och fonder samt
från ett flertal generösa sponsorer. Försäljning av fika gav också visst överskott.
Under samlingarna gjordes en insamling för att täcka resterande kostnader och
därefter bidra till hjälparbete i Ukraina. Tack vare starkare stöd än vi vågat hoppas
på från våra olika bidragsgivare och sponsorer kan vi skicka i stort sett alla
insamlade medel under partiledarutfrågningarna till Ukraina. I skrivande stund ser
det ut att bli över 400 000 kronor.

 
Hamburgareförsäljningen sköttes av ungdomar från Equmeniaföreningarna i
Vårgårdabygden, som därför får dela på överskottet från denna försäljning. För
Equmenia Asklanda-Ornungas innebär det ett tillskott på cirka 11.000 kronor till
ungdomsverksamheten.
Projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla som har ställt upp och hjälpt till med
olika ideella insatser i detta arrangemang. Totalt har ca 250 volontärer hjälpt till,
varav ca 35 från vår församling. Utan dessa insatser skulle det inte varit möjligt att
genomföra.
                                                 Niklas Dalén och Jan-Olof Johansson



Hela Människan i Vårgårda bedriver sedan 2018 arbetet Medvandrarna.
Varje fredag och varannan lördagkväll finns vi på Murartorget. Vår
målgrupp är främst ungdomar. Där bjuder vi på enkelt fika, grillad korv,
kaffe. Två volontärer bemannar Murartorget och två vandrar i byn och
pratar med dem vi träffar på. Vi besöker alltid fritidsgården när den är
öppen. En vanlig kväll har vi ofta 15-25 besök på Murartorget. Polisen och
kommunen är glada att vi finns på plats och vi har en bra dialog med dem.
En del vill prata mycket, andra lite. Ibland har de frågor om tron på Gud och
då blir det spännande samtal om det. Vi delar ut biblar till dem som vill ha
eller en bok av Sebastian Stakset. Nu är vi på gång att bygga en stuga att
ha på Murartorget istället för husbilen vi har nu. Den beräknas stå på plats i
början av 2023. Vi är ca 15-18 aktiva Medvandrare och vi vill gärna bli fler. 

Om vi t ex skulle bli fem volontärer
till så skulle vi kunna ha igång
Medvandrarna varje fredag resp.
lördag och det vore så bra. 

Vill du bli medvandrare
en fredag eller lördag i månaden?
Om du har frågor om Hela Männi-
skan eller att bli medvandrare, 

kontakta mig på vargarda@helamanniskan.se eller 070-258 57 54. 
Du kan också besöka vår hemsida www.helamanniskan.se/vargarda/

Allt gott och tillönskan om Guds välsignelse! Gustaf Danielsson, föreståndare
                                  

En ynka hundradel kan ge frihet, hälsa och kärlek
En hundradel för världen. När världen ropar kan vi inte vända
oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Vi har tidigare
kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma
resurser som bistånd. Diakonia, PMU och Act Svenska kyrkan
vill tillsammans värna om det löftet. På Julnattsgudstjänsten
ger vi vår gåva till Diakonia för att i någon mån lindra nöden i
världen och ge hopp om frihet, hälsa och kärlek.

mailto:vargarda@helamanniskan.se
http://www.helamanniskan.se/vargarda/


D E C E M B E R
 

Omsorgsgrupp 1

1 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

2 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

3 lördag
14.30-17.00 Stickcafé

 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi ber om hjälp att leva i så nära

gemenskap med Jesus att vi kan växa,
mogna och bära frukt. Joh 15:5

 

4 söndag
10.00 Söndax Julavslutning

Christina Uggla
Söndaxbarnen och ledare

 

Omsorgsgrupp 2

6 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Styrelsemöte
 

8 torsdag
18.30 Andrumsmässa i 

Asklanda kyrka
Christina Uggla

19.30 Program- och 
Musikutskottet

 

9 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi tackar Gud för bönens väg som

alltid är öppen för oss. Fil 4:6
 

11 söndag
10.00 Gudstjänst

Urban o Carina Ringbäck
talar och sjunger

 

Omsorgsgrupp 3

13 tisdag
8.00 Luciatåg av
Asklanda skola 

14.30 Återträff för 2021 och
2022 års konfirmander

 Urban Ringbäck, pastor, textförfattare och kompositör har nyss avslutat 
en tjänst i Smyrnakyrkan, Göteborg. Urban o Carina har i många år sjungt
tillsammans, gjort flera skivinspelningar, medverkat i radio och TV där vi
särskilt minns dem från programmen Minns du sången.



14 onsdag
14.30 Konfirmanderna

 

15 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

16 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Låt oss be för Julens dyrbara gåva.

Luk 2:11-14
    

18 söndag 
10.00 Gudstjänst

Christina Uggla, Nattvard
Sång och musik i juletid 

med musikutskottet
 

Omsorgsgrupp 4

22 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
Christina Uggla

 
 
 
 
 

24 Julafton 
23.00 Julnattsgudstjänst

Caroline Hernberger sång
insamling till Diakonia

 
Veckans Bön med Kinkenge:

Vi tackar Gud för att han möter oss
som Fadern-Skaparen, Sonen-

Frälsaren och Anden-Kraftkällan.
Matt 28:19-20

 
Omsorgsgrupp 5

26 Annandag Jul
15.00 Gudstjänst
Ove Einebrant

Gunno Marinder sång
 

28 Onsdag
15.00 Julcafé

med Bengt-Eimertz
 

28 dec-2 jan Expect
Nyårsläger i Hedemora

 

29 torsdag
18.30 Andrumsmässa

i Asklanda kyrka

God Jul 
och 

Gott Nytt År!
 



J A N U A R I
 
 

Veckans bön med Kinkenge:
Tack Gud för att du aldrig överger oss.                           

Hebr 13:5-6
 

1 Nyårsdagen 
18.00 Gudstjänst

Svante Björkqvist, Håkan
Johansson, Peter Davidsson

och Christer Tholsgård
 

Omsorgsgrupp 6

5 torsdag
18.30 Andrumsmässa

i Asklanda kyrka
 

6 Trettondag Jul
10.00 Missionshögtid

Gull-Britt Bylin, insamling 
till Equmeniakyrkans

internationella arbete
 

7 lördag
11.00 Andakt Kullingshemmet

10 tisdag
15.30 Andakt Vårgården

 

12 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

13 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi ber om strömmar av levande
vatten över våra församlingar.

Joh 4:10
 

15 söndag
10.00 Gudstjänst, Expect

Christina Uggla
Deltagare från lägret 

 

Omsorgsgrupp 7

17 tisdag
18.30 Styrelsen och

Ungdomsrådet
 

17-22 jan Internationella
Böneveckan se sid 6

Svante Björkqvist, Tämta, Håkan Johansson, Od, Peter Davidsson, Siene och
Christer Tholsgård, Ljung medverkar på Nyårsdagen med predikan och sång.

Gull-Britt Bylin tillhör Myråskyrkan i Brämhult. Hon har arbetat som volontär i
Equador där Myråskyrkan har en vänförsamling.



27 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

28 lördag
Kyrkan bokad hela dagen

 
Veckans bön med Kinkenge:

Vi ber om Andens ledning så att 
vi ser och kan glädjas över Guds 

verk ibland oss. 
Luk 2:25-32

 

29 söndag
10.00 Gudstjänst
Christina Uggla

 Delad tro, Nattvard
 

 

F E B R U A R I
 
 

Omsorgsgrupp 8

1 onsdag
18.30 Scout
18.30 Roder

 

2 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
Christina Uggla

 

3 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER

19 torsdag
18.30 Andrumsmässa
i Asklanda kyrka, Jan 

Davidsson Christina Uggla
 

20 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

21 lördag
9.00-16.30 Retreat
Christina Uggla 
Kjell Johansson

se sidan 5
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Gud, hjälp oss att vara evangelister

mitt i vardagens arbete. 
Matt 20:1-2

 

22 söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst

i Nårunga kyrka
Christina Uggla, Jan

Davidsson, Tomas Arvidson 
 

25 onsdag
18.30 Bron-fortsättningskonfa

Kyrkan bokad kvällen
 

26 torsdag 
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka



4 lördag
18.00 Församlingens

Årsmöte
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi tackar Jesus som gick korsets väg och

erbjuder oss frälsning och evigt liv.
Hebr 9:11-12

 

5 söndag
10.00 Årshögtid 
Christina Uggla

Tårtbuffé
 

7 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Styrelsemöte
 

9 torsdag
15.00 Eftermiddagsträff
med Gusten Anderzén
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

10 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER

11 lördag
14.30-17.00 Stickcafé

 
Veckans Bön med Kinkenge:

Vi ber Gud om hjälp att stå starka
när prövningar kommer.

1 Kor 10:13
 

12 söndag
10.00 Gudstjänst

Gunnar Pettersson
Daniel Eliasson sång

 
Omsorgsgrupp 9

14 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

15 onsdag
18.30 Scout

 

16 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

17 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER

Ove Einebrant, Siene och Gunnar Pettersson, Alingsås, är
båda pensionerade pastorer, men orken och glädjen i att
predika finns kvar.



Veckans Bön med Kinkenge:
Vi ber om en tro som bär i livets alla
påfrestningar.               Matt 8:7-10

 

19-26 feb Församlingens
bönevecka se sid 6

 

19 söndag
10.00 Gudstjänst Söndax

Maria Hammar
Therese o Viktor Halén sång

 

21 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

23 torsdag
18.30 Andrumsmässa

i Asklanda kyrka
 

24 fredag
9.30 Bön

20.00 Cafè UPP&NER
 

25 lördag
19.00 Filmen Frikyrkans Historia

och Bön

Veckans bön med Kinkenge:
Tack Gud för att du rustar oss 

för kamp mot det onda.
Ef 6:10-18

 

26 söndag
16.00 Fika

17.00 Gudstjänst
Christina Uggla

Delad tro, Nattvard, Förbön
 

 

Omsorgsgrupp 1

28 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

M A R S
 

2 torsdag
18.30 Andrumsmässa i

Asklanda kyrka, C Uggla
 

 3 fredag 
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

5 söndag
16.00 Fika

17.00 Gudstjänst
Fredrik Davidsson

Filmen Frikyrkans Historia
En fascinerande berättelse om 

en normbrytande rörelse som varit
 med och format det svenska 

samhället. En film av Fredrik Lindé,
frilansjournalist och religionsvetare.

Maria Hammar är pastor  
med inriktning på ledare och unga
vuxna i Vårgårda Equmeniakyrka.



Scout

Söndax och Söndax+
        Vi träffas i kyrkan kl 10.00

                   4 dec Söndaxavslutning
                    
                   19 feb Söndax terminstart

              Resten av Söndaxterminen
              kommer i nästa programblad.   
              Söndax för alla 4-11 år, 
              Söndax+ för alla 12-14 år 
                         Välkomna!     

EQUMENIASIDANEQUMENIASIDANEQUMENIASIDAN
vi ses 18.30 vid kyrkan

om det inte är något
speciellt på programmet.

CAFÉCAFÉCAFÉ
   UPP & NERUPP & NERUPP & NER

Den 16 dec är det sista  café-kvällen innan jul.
13 jan startar vi vårterminen 2023. 
Alla ungdomar från 7:e klass och uppåt är
välkomna. Kom med och se vad som händer! 
 Program och info om allt som händer får du av
ledarna. Vi ses 20.00 på fredagar i kyrkan.

EXPECT 28 DEC - 2 JANEXPECT 28 DEC - 2 JAN  
  HEDEMORAHEDEMORA  

Nyårsläger för ungdomar från 7:e klass och uppåt. 
Ortansvarig är vår ungdomsledare Anna Gerdin.

7 dec sista gången 2022
1 feb terminsstart 2023
15 feb
1 mars
15 mars
29 mars
12 april
26 april
28-29 april Hajk
10 maj


