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CENTRUMKYRKAN GÅR UPP I ANSGARSFÖRSAMLINGEN

Equmeniakyrkligt  
samgående i Västerås

Ingen i Västerås ska missa att 
Ansgarsförsamlingen jubilerar.  
Församlingen slår på stort med 
många konserter, föredrag och 
andra samlingar som förväntas 
samla mycket folk. Förra helgen 
fick 90 000 hushåll en 12-sidig 
tabloidtidning med artiklar om 
kyrkan och programmet för hös-
ten.

– Eftersom Ansgarskyrkan 
ligger vid den stora genomfarts- 
leden vet alla var den finns, men 
det är många som aldrig varit 
inne i kyrkan. Det vill vi ändra på 
nu. Jubileet blir en bra anledning  
att marknadsföra oss, säger pas-
tor Mikael Ericson.

Med artister som Samuel 
Ljungblahd, Per-Erik Hallin och 

Shirley Clamp och föreläsare som 
Jonas Helgesson och Cajsa Teng-
blahd hoppas man nå även de 
kyrkovana.  Några personer som 
har sina rötter i församlingen 
kommer också att medverka, ex-
empelvis pastor Niklas Piensoho 
och musikern Michael Jeff John-

son, tidigare ung-
domsledare i Ans-
garskyrkan.

– Vi vill natur-
ligtvis mycket mer 
än bara skapa rub-
riker som ska locka 
folk till kyrkan, 
men vi tror att det 
blir lättare att kom-
ma på en vanlig 
gudstjänst om man 
redan har varit här 
en gång. Det har vi 
sett exempel på ti-
digare genom bland 
annat vår Alla kan 
sjunga-kör varifrån 
vi fick 20 deltagare 
i förra terminens Al-
pha-kurs, berättar 
Mikael Ericson.

I SLUTET av augus-
ti fattades det slut-
liga beslutet om att 
metodisterna, ett 
40-tal, skulle gå 
samman med Ans-
garsförsamlingen. 
I helgen firades den 

första gudstjänsten med medver-
kan av bland annat församling-

ens många körer och regionala 
kyrkoledaren Helen Friberg. För-
samlingen har därmed nu totalt 
cirka 600 medlemmar.

DEN GAMLA metodistkyrkan, Cen-
trumkyrkan, har ett centralt läge 
vid gågatan i Västerås och pla-
nerna är nu att bygga om kyrkan 
till ett kommersiellt drivet café 
som fortsatt kommer att bedriva 
kyrklig verksamhet.

– På sikt hoppas vi att det ska 
bildas en ny församling där. Det 
behövs fler nya församlingar som 
har större potential att växa än en 
stor.  Det är skillnad på att vara de 
40 första medlemmarna i en för-
samling och att vara de 40 sista. 
Vi ser att det här kommer att bli 
en spännande utmaning och en 
möjlighet att nå inte minst yngre 
människor.

Ansgarsförsamlingen har nu 
verksamhet på fyra olika ställen i 
och runt Västerås, förutom i Ans-
garskyrkan och Centrumkyrkan 
så har man ett pionjärarbete i Be-
tel i Barkarö och under sommar-
tid på Café Björnön.

CHRISTINA LARSSON

Ansgarsförsamlingen i 
Västerås har mycket att fira i 
år: Kyrkan fyller 50 år och 
det är 10 år sedan missions- 
och baptistförsamlingen 
gick samman.  Nu finns 
ytterligare en anledning att 
fira eftersom den gamla 
metodistförsamlingen förra 
helgen blev en del av Ans-
garsförsamlingen.

Pastor Mikael Ericson i Ansgars-
kyrkan Västerås. 
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Anton förstod på en gång vad det var Ahmed gjorde 

– han gick igenom kryphålet till Världen Inuti! 

Precis på det ställe där Anton och Millie hade gått 

in tillsammans med Vivi. Men hur kom det sig att 

Ahmed visste att hålet fanns?

En dag ser Anton skolans coolaste kille gå genom 

kryphålet till Världen Inuti. Finns det fler som 

känner till den fantastiska platsen? Anton smyger 

efter. Samtidigt sitter Millie hemma i sitt rum 

och ser hur hennes dagbok börjar lysa av ett  

mystiskt skimmer ...

Än en gång blir Anton och Millie indragna i ett 

äventyr som är större och mer skrämmande än de 

kan ana – en kamp mellan ont och gott, liv och 

död. Kommer de att hinna bekämpa de mörka 

krafter som hotar att förgöra allt innan det är 

för sent? Och vem är egentligen den lilla fattiga 

flickan som följer med dem?

Siarbarnet är en fristående uppföljare till Boken 

mellan Världarna. 

BOKEN MELLAN VÄRLDARNA

Siarbarnet
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Siarbarnet

SIARBARNET (utkommer september)
Carolina Klintefelt 

Följ Anton och Millie på ett nytt, farligt uppdrag  
i de två mystiska världarna i uppföljaren till  
Boken mellan världarna. Ett fantasyäventyr för 
bokslukaråldern om att våga och ha tillit.  
Lättläst och fängslande. 
 
PRIS: 179 KR/ST

NOA OCH DJUREN
Alexa Tewkesbury (text)  & Dani Padròn (illustr)

En charmig bilderbok för de allra yngsta som 
återger berättelsen om Noa och arken, med 
ett perspektiv där djuren står i centrum. 
art nr: 52637203 Utkommer oktober 

PRIS: 139 KR/ST

HEJ JORDEN! 
Michael Foreman 

Lättförståeligt och uttrycksfullt om hur 
jorden påverkas av klimatförändringar 
men också om hur vi själva kan bidra 
till miljön genom att ta ansvar i vår 
egen vardag. 
art nr: 52637036

PRIS: 159 KR/ST

 
 

PAKETERBJUDANDE! 

25% rabatt vid köp av båda böckerna! Kampanjpris 269 kr/bokpaket
(Ord. pris 358 kr/bokpaket)t o m 30/9

BANG! låter hammaren. Bang-bang ... 

TSCH! sågar sågen. T
sch-schopp.

Tillsammans med mina tre söner bygg
er jag en stor båt.

Jag bygger en st
or ark för att Gud har bett mig göra det.

art nr: 52637043
art nr: 52636176
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SPÄNNING  OCH  ALLVAR  
FÖR  BARN

NY POST. Kommendörerna 
Eva och Johnny Kleman läm-
nar 1 januari 2018 sina tjänster 
som territoriella ledare för 
Frälsningsarmén i Sverige och 
Lettland och tillträder nya för-
ordnanden vid internationella 
högkvarteret i London. 

Nya ledare för Sverige och 
Lettland blir kommendörerna 
Clive och Marianne Adams 
(bilden), som nu är ledare för 
Frälsningsarmén i Storbritan-
nien och Irland. Kommen-
dörerna Clive och Marianne 
Adams, har tidigare varit 
territoriella ledare för Norge, 
Island och Färöarna. 

Nytt ledarteam i 
Frälsningsarmén


