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            Mot ljusare tider

Vi går mot ljusare tider - våren närmar sig! Den 1 mars har dagen blivit 4
timmar och 24 minuter längre sedan vintersolståndet. Jag tror inte att jag
är den enda som längtar efter ljuset, det är som att det tänds en liten
gnista av hopp varje gång det närmar sig vår. Allt blir liksom lite gladare
när ljuset får lysa. Vi märker ju i världen att ljuset inte alltid strålar fram
genom ondska, hat och orättvisor.
Även om vi människor på vårkanten suktar efter varje liten solstråle så är
det som att vi, trots det, ibland trycker bort ljuset allt vad vi kan. Men om
vi gör gott och på så sätt låter ljuset från hoppets Gud stråla vidare, kan
vi också hjälpa till att lysa upp världen.
Det är lätt att fastna, både i sitt eget mörker och i världens mörker. Men
från början var det ljust, och vi alla längtar nog innerst inne efter ljus,
hopp och glädje. Gud längtar också efter att han ska få lysa in med sitt
ljus i våra liv, så om vi låter honom göra det kan mörkret kanske bli lite
mindre mörkt, och hoppet få ta desto mer plats. 
Jesus säger ju: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus.
“Må hoppets Gud fylla er tro 
med all glädje och frid och 
ge er ett allt rikare hopp genom den
heliga andens kraft” Rom 15:13
Anna Gerdin, ungdomsledare



Bön i kyrkan, välkommen att vara med!
Vi brukar vara mellan två och sju personer som träffas varje fredag 9.30 – 10.30
Vi läser någon eller några texter för söndagen som kommer
Vi samtalar ofta lite utifrån texter vi läst
Vi nämner böneämnen som vi har med oss
Vi ber för böneämnen som finns i vår bönelåda

Vill Du ha med något som vi ska be för så
mejla det till christina@asklanda-ornunga.se

                                                                            Bön är en fantastisk möjlighet  
                                                                            enskilt och i grupp.

vår-vår-vår-
städ!städ!städ!

 

Arkivet
I kyrkans bottenvåning finns ett litet
rum med dokument, protokoll,
bokslut, inspelningar, böcker mm.
Under de senaste två åren har
arkivet fått en genomgång. 
Nu är det lätt att hitta det man
söker. Det kommer att finnas en
pärm med förteckning över arkivets
innehåll i konferensrummet.
Den 15 april kl 19 blir det 
”Glimtar ur församlingens historia”. 
Då presenteras något av innehållet i
arkivet i tal, text och ljud. 

Vill du komma åt något i arkivet, ta
kontakt med Christina Uggla,
Anders Fritzon, Johan Ahlgren eller
Olof Rydler.

Omsorgsgrupp 1-5
Lördag 15 april kl 08-17
är kyrkan bokad för er!
Mer info kommer. 



Retreat

Den 21 januari var det en retreatdag 
i kyrkan.
Tre personer tog chansen att vara med. 
Vi möttes av ett härligt frukost/fikabord 
med blommor och levande ljus. 
I församlingsvåningen var ljus tända 
på flera bord. 
Vi frukostfikade tillsammans och Kjell Johansson inledde med att beskriva
hur dagen skulle utformas. 

10.30 gick vi in i tystnad med att enskilt meditera över Lukas 10:38-42. 
Till hjälp i meditationen fick vi ett blad med uppmaningar och frågor.
Lunchen åt vi under tystnad vid var sitt bord och sedan kunde man välja
att fortsätta funderingarna utifrån Lukastexten, läsa något annat, vila
eller ta en promenad. 
Det fanns också möjlighet till enskilt samtal. 
Kaffe, kaka och frukt fanns under hela dagen 
för den som ville ha.
Dagen avslutades med nattvard vid 15.30.

Intryck från dagen:
En fin möjlighet att komma undan alla intryck 
och kunna koncentrera sig på bibelordet. 
Fint att vara tillsammans i tystnad utan krav. 
Fysiskt avkopplande och en skön känsla som 
finns kvar. 
En skön retreat, stillsamt och givande.
Fint att ta tid att meditera över en text.



Tillsammansläger
Helgen den 18-20 augusti har vår församling bokat Bobergsgården, strax 
söder om Falkenberg. Vi har en önskan att det ska bli en riktigt härlig helg

för alla. Vi tänker oss aktiviteter som passar olika åldrar och fina
möjligheter att vara tillsammans vid havet. 

Skriv in datumet i kalendern!

Välkommen till
 

 Café Vintergäck!
     

 25 mars  kl 18.00
 

Naturfotograf 
Mats Andersson 

från Sollebrunn berättar
och visar bilder

 

Lotterier Smörgåstårta
Kakbuffé 

 

Vill du bidra med en 
smörgåstårta eller kakor?

Du kan även skänka pengar
 till inköp av smörgåstårtor. 

Ring i så fall till
Lotta Langdell 0709-77 16 00



På vår resa till Kinkenge 2016 fick Febe och jag träffa
Matondo, en blyg kille på 26 år som aldrig fått gå i skolan
pga att han är döv. Han hjälpte istället sin mamma med att
sälja frukt på marknaden. Med hjälp av pastor Nkuni Nkuni
började Matondo hösten 2016 på en dövskola, med internat,
i Tshela (en dagsresa från Kinkenge) med ekonomiskt stöd
från några personer i Asklanda-Ornunga (ca 17 000 kr/år).
2018 hade Febe och jag möjlighet att resa till Tshela och 

hälsa på honom. Vi mötte en helt annan kille, han var öppnare, gladare och nu hade
han kompisar. Han visade oss runt och vad han lärt sig. På fyra år läste han in årskurs 1-6
och har sedan gått en yrkesutbildning i sömnad. Vintern 22/23 har han gått en
avslutande sex månaders praktisk kurs för att lära sig starta upp en egen syateljé. 
 

Under dessa år har rektor Roger Dimbi Sanzu på skolan skickat betyg, bilder, video och
hälsningar från Matondo till mig. Rektorn har förmedlat att Matondo vill bo kvar i Tshela
där han har vänner. Skolan kan fortsätta ge praktisk hjälp och stöd i en uppstarts-
process för en egen syateljé. Kostnaden, inkluderande symaskin, tyger, installation,
boende mm, för att förverkliga detta är 2592 $. Min förhoppning är att under våren
2023 kunna skicka en gåva för ett startkapital till Matondos syateljé. Hör av er till mig
om ni vill bidra eller få mer information. 

Hälsningar Lotta Langdell 

Matondo Malanda - nu redo att starta egen syatelje!

Rapport från Roder
Vi har under hösten och fram till 1 februari träffats på
samtalskursen Roder. Vi har varit elva deltagare från vår
och Ljurhallas församling. Ledare var vår pastor Christina
Uggla, Johan Ahlgren, Tomas Arvidson, pastor i Ljurhalla,
och Håkan Oscarsson från Ljurhalla. Vi har träffats åtta
gånger och samtalat om ämnen som livsmål, rädsla,
förlåtelse, längtan, skam, kärlek, gemenskap och frihet. 
Vi har börjat kvällarna med att äta soppa tillsammans.
Därefter har vi haft avslappning, fått lyssna till ett föredrag
med temat för kvällen, fått reflektera enskilt och sedan
samtalat i en mindre grupp. Kvällarna har avslutats med en
andakt.

                      Johan Ahlgren



 Birgitte Svantesson

                                          under ledning av Deborah Helsing.

Deborah Helsing är 45 år och bor med man och tre barn i Långared. Hon har alltid tyckt
om musik och att uttrycka sig i sång. Hon har körat bakom många kändisar som besökt
trettondagsaftonen i Albert Hall. Hon sjunger i gospelkören No name but Jesus. Nu arbetar
Deborah som församlingsmusiker och körledare i Immanuelskyrkan, Borås.

Under körhelgen hos oss hoppas vi att det kommer barn, ungdomar och vuxna. Deborah
sätter ihop ett musikprogram med blandade
musikstilar, visa, gospel, psalm- och läsarsånger.

Lördag 9.30-16.30
9.30-11.30 är barnen välkomna att vara med
kl 11.00 Fika
kl 13.30 Enkel lunch tillsammans.
kl 16.30 slut för dagen
Söndag 10.00 Vi sjunger i Gudstjänsten

Ingen anmälan, bara kom och upplev sångglädjen
Mer information kommer på Fb och på kyrktorget

Återblick, Basaren 2022 
Den 19 november anordnade Equmenia sin Basar i kyrkan. En kväll att umgås
och samla in pengar till barn- och ungdomsverksamheten. Köket bjöd på
tunnbrödsrullar, pizzor, tårtor och andra godsaker. Traditionsenligt fanns det
lotterier som passade både barn och vuxna. De med lite mer tävlingsinstinkt
kunde tävla i motionshallen. Vi hade tur som fick besök av elever från SVF,
folkhögskolan i Jönköping, som kunde hjälpa till med smått och stort, bl a
skapade de stämning genom sin sång. Jag är rörd och tacksam att jag får
tillhöra vår församling. Basaren blev till tack vare alla fantastiska människor 
som bidrog på olika sätt. Tillsammans är vi som bäst och vi fick in 104 000 kr. 
Ett jättestort TACK!                  

Sång- och Musikhelg 4-5 mars 

Bilder: Christer Björnsson



Bibelsamtal under fastan (vecka 9-13)
 
 ÖPPNA BIBELN

- samtalsgrupper om vad Bibeln har med mitt liv att göra
Fastetiden är traditionellt sett en tid då man som förberedelse inför Påskens
mysterium ägnar sig åt fördjupning i den kristna tron. I år vill vi göra det på ett
unikt sätt, som är tillgängligt för alla, genom att i varje församling i pastoratet
erbjuda en samtalsgrupp där vi kommer att fördjupa oss i något oerhört centralt
för kristen tro, nämligen Bibeln. Vi kommer att träffas fem gånger och göra olika
nedslag i Bibeln och samtala om vad den Stora berättelsen har med min lilla
berättelse att göra. Det krävs inga förkunskaper och man behöver inte läsa
något till de olika träffarna. Vi kommer att utgå från Ulf Lindgrens bok ”Öppna
Bibeln. Upptäck ditt liv i den Stora berättelsen”.  För den som önskar kommer
boken finnas att köpa. 
Torsdagar 19.15-20.30 i Asklanda församlingshem. Start 2 mars. 
Ledare: Christina Uggla, 0763-37 56 13 christina@asklanda-ornunga 
och Ann-Britt Andersson, 0736-96 16 36 

Välkommen till våra övriga studiegrupper som träffas varannan vecka:

SPÅRsamling på tisdagar i hemmen. Vi läser Jakobs brev tillsammans.
Kontaktperson: Kjell Johansson 0706-69 54 01

SPÅRsamling på onsdagar i kyrkan. Vi läser Hållbar vandring med
Frälsarkransen. Kontaktperson: Karin Gunnarsson 0703-67 24 65.

Äktenskapskurs digitalt, varannan onsdag kl 20-22 med start 8 mars.
Kontaktperson: Christina Uggla 0763-37 56 13



MARS

1 onsdag 
18.30 Scout

2 torsdag
18.30 Andrumsmässa i 

i Asklanda kyrka, C Uggla
19.15-20.30 Öppna Bibeln
i Asklanda församlingshem

3-5 mars Bible camp i Herrljunga

3 fredag
9.30 Bön

4 lördag
9.30-16.30 Kördag 

för barn, ungdomar och vuxna
med Deborah Helsing

5 söndag
10.00 Gudstjänst  Söndax

Fredrik Davidsson
Körsång under ledning av

Deborah Helsing

Veckans bön med Kinkenge:
Vi ber Gud om nåd, mod och kraft att

gå Hans viljas väg.      Luk 1:38

7 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

9 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
19.15-20.30 Öppna Bibeln
i Asklanda församlingshem

 

10 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

11 lördag
14.30-17.00 Stickcafé

 

12 söndag
10.00 Gudstjänst, 
Christina Uggla

Linus Carlberg band
Offer till pastors- o
diakonutbildningen

 

Veckans bön med Kinkenge:
Vi tackar Gud som är den gode
Herden som skyddar, vårdar och 

leder sin hjord.        Ps 23
 

Omsorgsgrupp 2

14 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Styrelsemöte
 

 

Fredrik Davidsson bor i Siene, är
ordförande i Equmenia Storsjöstrand 
 och jobbar till vardags som snickare.



15 onsdag
18.30 Scout

19.00 Program- och
musikutskottet

 

16 torsdag
Kyrkan bokad på kvällen

18.30 Andrumsmässa 
i Asklanda kyrka, C Uggla
19.15-20.30 Öppna Bibeln
i Asklanda församlingshem

 

17 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

18 lördag
19.00 Kvällsmöte 
med Emil Jonzon 

Allan Gatås med band
 

19 söndag
10.00 Gudstjänst Söndax

Emil Jonzon
Henrik Holgersson med band

 

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

 

21 tisdag 
10.00 Tisdagsfika

23 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
19.15-20.30 Öppna Bibeln
i Asklanda församlingshem

 

24 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

25 lördag
18.00 Café Vintergäck

 

26 söndag
10.00 Gudstjänst, Delad tro
Nattvard, Christina Uggla

Signe Fritzon musik
13.00-17.00 Kyrkan uthyrd

 
Veckans bön med Kingkenge:

Vi tackar Gud för bönens väg som
alltid är öppen för oss.     Fil 4:6

 
 

Emil Jonzon var
ungdomsledare i församlingen
2006-2008. Han utbildade sig
sedan till pastor och arbetar

nu som bibellärare på
Mariannelunds folkhögskola.
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28 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Gudstjänstledarkurs
 

29 onsdag
18.30 Scout

 

30 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
19.15-20.30 Öppna Bibeln
i Asklanda församlingshem

 

31 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER 
 
 

APRIL
 

2 söndag
10.00 Ekumenisk familje-

gudstjänst i Ornunga kyrka
Christina Uggla

Utdelning av Barnens Bibel
 

Veckans bön med Kinkenge:
Tack Jesus att Din väg till korset blev 
vår väg till frälsning.             Fil 2:6-8

4 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

6 Skärtorsdag
20.00 Ekumenisk mässa 

i Asklanda kyrka 
Christina Uggla 

 

7 Långfredag
10.00 Gudstjänst Söndax 
Nattvard, Joakim Hagerius
Sång av Katrin Wintå Sara
Gårdesson Kristin Wigell 

och Frida Ohrberg
 

9 Påskdagen 
10.00 Ekumenisk gudstjänst

för alla åldrar
Patrik Hallgren

Ekumeniska kören Barnkör
 
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Tack Jesus att du besegrat synd 
och död och gjort oss delaktiga i
evigt liv.               1 Kor: 15:20-22

 
 

Omsorgsgrupp 4

11 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 
Joakim Hagerius är pastor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.
Joakim ledde partiledarutfrågningen i Vårgårda i somras tillsammans med
Britta Hermansson. Han bor i Västra Frölunda.



12 onsdag
18.30 Scout

 

13 torsdag
15.00 Eftermiddagsträff

i Equmeniakyrkan Ljurhalla
Margareta Isaksson o Gubbröra 

18.30 Andrumsmässa 
i Asklanda kyrka

 

14 fredag
9.30 Bön

 

15 lördag
8.00 Kyrkan vårstädas grupp 1-5 
19.00 Glimtar ur församlingens

historia med Inga-Maj Dalén och
Olof Rydler

 

16 söndag
10.00 Gudstjänst, Christina Uggla 

Berit Andersson sång
Offer till Nationella Missionen

Församlingsmöte efter gudstjänsten
 

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

 

18 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Styrelsemöte
14.00 Andakt, Trevnaden

Christina Uggla

20 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
Christina Uggla

 

21-23 fre-sön Konfahajk
Kyrkan bokad hela helgen

 

21 fredag
20.00 Café UPP&NER

 

22 lördag
11.00 Andakt på Kullings-
hemmet, Christina Uggla

 

23 söndag
10.00 Gudstjänst Söndax

Christina Uggla tillsammans
med konfirmander o ledare 

 
Veckans Bön med Kinkenge:

Tack Jesus för att Du är vägen,
sanningen och livet.     Joh 14:6

 

Omsorgsgrupp 5

25 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

26 onsdag
18.30 Scout

 

27 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka



28 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

29 lördag
14.30-17.00 Stickcafé

 

30 söndag
10.00 Gudstjänst, Delad tro
Nattvard, Christina Uggla

 

Veckans Bön med Kinkenge:
Gud, vi ber om nåd att bejaka din

kallelse och kraft att förverkliga den. 
                                Mark 1:16-18

 
MAJ

 
 

1 maj, måndag
18.00 Equmenias Vårfest

Söndax, Glimåkra gospelkör 
 

2 tisdag
10.00 Tisdagsfika

 

4 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka C Uggla
 

5 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER

7 söndag
10.00 Söndaxavslutning

Alla är välkomna
Christina Uggla

 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi tackar Gud för alla förlorade
och vilsegångna som kommer 

hem och möts av en öppen
fadersfamn.      Mika 7:18-20
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9 tisdag 
10.00 Tisdagsfika

 

10 onsdag
18.30 Scout

 

11 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

12 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

14 söndag
10.00 Gudstjänst

Liselotte J Andersson
Sång av Johan Ahlgren Jon
Ahlgren Ulrika Brunnegård

och Claes Uggla 

Liselotte J Andersson är pastor
och evangelist, författare och
själavårdare. Hon bor i Horla.



Veckans Bön med Kinkenge:
Gud, hjälp oss att inte döma utan förlåta
och vägleda varandra.         Luk 6:36-37

 

16 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Program- och
musikutskottet

 

18 Kristi Himmelsfärdsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

19 fredag
9.30 Bön

20.00 Café UPP&NER
 

21 söndag
10.00 Gudstjänst
Christina Uggla

Martin o Alexandra Svennered
sång

 
 

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 7

23 tisdag
10.00 Tisdagsfika

19.00 Styrelsemöte
 

24 onsdag
18.30 Scout

 

25 torsdag
18.30 Andrumsmässa 

i Asklanda kyrka
 

26 fredag
9.30 Bön

20.00 Stortonår
 

28 Pingstdagen
10.00 Gudstjänst 

Nattvard, Christina Uggla
Nina Ytterdahl och Elsa

Claesson musik
 

Veckans Bön med Kinkenge:
Vi ber att Den Helige Ande ska 

fördjupa och berika vårt andliga liv.
Joh 16:12-13

 

30 tisdag
10.00 Tisdagsfika

Martin o Alexandra Svennered bor 
i Långared. Martin är uppväxt i
Asklanda och hette då Svensson.  

Nina Ytterdahl känner vi som
våra barns fiol- o pianolärare.
En av eleverna, Elsa Claesson,
bor i Ornunga.



1   mars
15 mars
29 mars
12 april
26 april
28-29 april hajk
10 maj
18-21 maj läger
 

Scout

Scoutläger under Kristi Himmelsfärdshelgen 18-21 maj. 
      Plats meddelas senare.

Barnläger på Sämsjöborg, preliminärt 9-10 juni.

Exploreläger för tonåringar på Storsjöstrand v26.

vi ses 18.30 vid kyrkan
om det inte är något

speciellt på
programmet.

EQUMENIASIDANEQUMENIASIDANEQUMENIASIDAN

Söndax och Söndax +
        Vi träffas i kyrkan kl 10.00

Alla barn mellan 4 och 13 år 
är välkomna!

 
 

19 februari terminstart
5 mars 
19 mars
7 april 
23 april
1 maj lek och pyssel för alla
barn
7 maj söndax avslutning

Läger att notera i almanackan!
JAA!!

CAFÉCAFÉCAFÉ
   UPP & NERUPP & NERUPP & NER

Vi ses 20.00 på fredagar hela våren ända fram till
26 maj, då vi avslutar terminen med Stortonår med
alla andra grupper i vårt område. 
Alla i årskurs 6 ska särskilt boka in den 5 maj, 
då vill vi att ni kommer med!

Bibelcamp i Herrljunga 3-5 mars.


