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Frälsningsarmén Alingsås



  INLEDNING  
 

Johannes 15 Liknelsen om vinstocken 
1 Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. 2 Varje 
gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär 
frukt ansar han, så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan ansade 
genom ordet som jag har förkunnat för er. 
 4 Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära 
frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte 
heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är 
grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik 
frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 6 Den som inte är kvar i mig 
blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och 
läggs på elden och bränns upp.  
7 Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni 
vill, och ni skall få det. 8 Min fader förhärligas när ni bär rik frukt 
och blir mina lärjungar. 9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag 
älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i 
min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans 
kärlek. 
 

Älska varandra 
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje 
bli fullkomlig. 12 Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som 
jag har älskat er. 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för 
sina vänner. 14 Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.  
15 Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans 
herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt 
vad jag har hört av min fader. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har 
utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt 
som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i 
mitt namn. 17 Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra. 
 
 



VÄLKOMMEN VARJE VECKA: 
 
Vardagar 9:30   BÖN 
 
Må 12:00                          Seniorträff med enkel lunch 
            Sång, andakt, gäster. 
 
 
Ti 10:00  Småbarnsrytmik (full grupp) 

Ledare: Lisa Thunberg 
   

11:00  Allsång i Tempelgården, start 7 feb. 
  

11:30 -13:00 Öppet Hus - sopplunch 
  

18:30  FA Brass övar 
 
 

On 16:00   Öppna Kören övar ojämna veckor 
 
     
To 10:15  Kors & Tvärs – korsord & livsnära samtal 
   Ledare: Margareta Kullingsjö  
   

 10:30  Stickkafé en trappa upp 
   

 11.30 -13:00 Öppet Hus – sopplunch 
 
 
Fre 10 - 12  Öppen Förskola – Drop in  
   Ledare: Lisa Thunberg 
 
 
Sön 11:00   Gudstjänst  
 elr. 
 15:00  2:a söndagen varje månad har vi  

  kafégudstjänst kl 15 
 
 

Se veckans affisch, predikotur och hemsida för uppdateringar 



 
 

 
 
 
 

 

FEBRUARI      

 
Sö   5 11:00 Jesus som förebild 
   Gudstjänst med lunch och samling. 
    
Ons 8  FA Brass spelar på Kungsgatan 
      
Sön   12 15:00 Kafégudstjänst  
   Gunilla Trygg & Anette Bruno  
   

Sön   19 11:00 Kärlekens väg Gudstjänst    
   Susann Åsbogård  
   & Anette Bruno 
 
Sön   26 11:00 Gudstjänst  
   Gunilla Trygg & Anette Bruno 
   FA Brass 
 

MARS      

 
Sön  5 11:00 Sänd till den här världen - Bygga Guds rike 
   Temagudstjänst med lunch och kårsamling.
   FA Brass 



Sön   12 15:00 Kafégudstjänst  
   

 Elsa & Lars Björkqvist och Amir Moghadam  
 från Centrumkåren Göteborg besöker oss. 
 
Sön   19 11:00 Gudstjänst  
   Anette Bruno mfl. 
   FA Brass 
 

Ti 21   14.30 Sångandakt på BRUNNEN  
       
Sön   26 11:00 Gudstjänst  
   Gunilla Trygg, Anette Bruno, Susann Å. 
 

Ti 28  14.30 Sångandakt på BRUNNSGÅRDEN 
 

APRIL 

  
Sön  2 11:00 Väldoft i huset - Lyssna 
   Temagudstjänst med lunch och kårsamling. 
   FA Brass 
 
Fre  7 11:00 Långfredagsbön 
 
Sön  9 11:00 Påskgudstjänst  
   FA Brass 
 

 

 VÄLKOMMEN  
 till veckans senior-/dagledigträff. 
 

 Måndagar kl12:00 
 Enkel lunch för en billig peng.  
 Gemenskap och goda samtal. 
 Andakt, önskesånger och ibland en gäst. 

 
Sommartid flyttar Café Salome ut till sommarhemmet i Hjälmared 

50:- 



BARN & UNGA 

 
Småbarnsrytmik   Tisd 10.00-12.00  
  Lisa Thunberg 
  OBS: full grupp 
  

Öppen Förskola   Fred 10.00-12.00  
  Lisa Thunberg 
  Drop-in 
   

Under året planerar vi att starta Scoutverksamhet.  Var med oss i 
bön för det och för ledare som ställer sig till förfogande! 

 

SOCIALT ARBETE:                                                                                                 
 

Vårt sociala arbete är en integrerad del av  
kåren där vi betonar gemenskap och  
sammanhang. 
Vi välkomnar ALLA till kåren,  
vardag som helg! 
 

Salomearbetet, Öppet Hus, stöd & råd,  
praktisk hjälp, själavård – ingår i kårens  
arbete och är tillfällen då vi får hälsa  
alla Välkommen hem till livet med Jesus 
 
 

BEFORDRAD TILL HÄRLIGHETEN
   

          Lena Trei Ågren  
          10/9 1946 - 23/1 2023 
   

 
Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet.  
Den som tror på mig skall leva om han än dör,  
och var och en  



 

 
 
 

 
Frälsningsarmén Alingsås  Tel nr expedition: 0322-102 81 
Torggatan 1   alingsas@fralsningsarmen.se 
441 30 Alingsås   

 
 

Kårledare  Susann Åsbogård 073 920 4878 
verksamhetsansvarig susann.asbogard@fralsningsarmen.se 

 Ledig dag: lördag elr måndag 
  
Socialt arbete ksa.alingsas@fralsningsarmen.se 
 

Omsorgsofficerare  
i Salomearbetet: Anette Bruno 073 920 6466  
 anette.bruno@fralsningsarmen.se 
  Ledig dag: lördag  
 Tjänstgör i Borås kår varannan söndag. 
 

 Gunilla Trygg 073 920 6801 

 gunilla.trygg@fralsningsarmen.se  

 Ledig dag: lördag 
 

Salomearbetet salome.alingsas@fralsningsarmen.se 
 

Barn– och  Lisa Thunberg 070-745 17 97 
familjekonsulent: lisa.thunberg@fralsningsarmen.se 
 
FA Ung ungdom.alingsas@fralsningsarmen.se  
 
 

Kassör:  Kent Ågren 070-380 70 82  
 kent.agren@fralsningsarmen.se 
 

Kårsekreterare:  Elisabeth Svensson  
 elisabeth.svensson@fralsningsarmen.se 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Avs: 
Frälsningsarmén Alingsås       
Torggatan 1         
441 30 Alingsås 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bön för framtiden 
   

Jesus, Faderns ord, hjälp oss att höra ditt ord 
bland det kaos av ord som ständigt översköljer oss.  

Låt oss känna igen och höra den stilla, 
 lilla rösten i det heliga rummet i våra liv, 

och låt oss svara på den rösten med glädje.  
Och låt den rösten sända oss ut att leva tron för framtiden  

och förvandla världen med din kärlek.  
Amen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Insamlingskonto Frälsningsarmén Alingsås: 
 

123 601 02 27   BG: 386-3784   PG:204921-1 
 
 

Vi samarbetar med   

 


