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Musik ska byggas utav glädje
Sång, musik och glädje. Det är viktiga
ingredienser när Pingstkyrkans församling träffas i Hallstahammar, oavsett om det är i den ljusa kyrkan eller
om det är i ljusgrön sommarnatur.

– På Pingstkyrkans möten finns det alltid
sång och musik. Det är viktigt för att sprida
budskapet, berättar pastor Elis Carlsson över
en förmiddagsfika i Pingstkyrkans ljusa och
stora kök.
Han och hustru Ingegerd sitter ner en stund
och berättar vad deras församling gör för sina
Hallstahammarbor.
– Under 2006 har vi beslutat att vi bland
annat ska satsa extra på barn och ungdomarna. På fredagar har vi särskilda ungdomssamlingar med blandat program. Sång och musik
naturligtvis men också bibelundervisning och
samtal om hur man ska leva som kristen och
medmänniska, berättar Elis Carlsson.
– Vi gör det för att vi vill nå ut med budskapet om hur vi kan göra världen lite bättre
för varandra.

Närradio och utomhussamlingar

Utbudet för unga, men även för andra åldrar,
fortsätter på fredagar i närradion, när Pingstkyrkan tillsammans med Baptistkyrkan sänder närradio på kvällen. Ett flertal producenter sätter sin egen prägel på diskussionsämne
och musikutbud under programmet. Det betyder att det kan vara allt från rock till klassiskt
till läsarsånger.
– Det sänds varje fredag kväll klockan
21.30 på 103,7 mhz, berättar Elis Carlsson
med stolthet i rösten.
Den ljusa kyrkan är byggd på 60-talet men
ganska nyligen gjorde församlingen en renovering av den stora samlingssalen. Det höga
taket och det stora fönstret släpper in ett försiktigt dagsljus som silas genom skira draperier. Den stora flygeln talar om att här spelar

man ofta musik, men ibland flyttar man ut i
den sköna naturen och håller samlingar där.
– Den 5 juli kommer vi att ha Läsarsånger
på Skantzen. Det är en ekumenisk samling
där vi sjunger gamla och nya sånger tillsammans, säger Elis Carlsson.
En sommar utan allsång på Skantzen är
ingen fullgod sommar. Den 9 augusti blir det
scenframträdande och allsång för alla som
vill komma, med fritt inträde, och den 13 augusti är det en vanlig gudstjänst, ekumenisk,
i det fria, också på Skantzen.

Uppsökande verksamhet

Utomhussamlingarna återkommer varje år och
har blivit en tradition. Vill man veta mer om
vad som händer i Pingstkyrkan kan man läsa i
VLT på torsdagar för att få veckans program.
Öppenhet är ett ord som återkommer hela
tiden. De har en sånggrupp till exempel besöker vårdinrättningar och håller andakter för
gamla och andra intresserade.
– Det blir väldigt uppskattat, både av de
gamla och deras anhöriga och personalen, berättar Elis Carlsson.
Återigen är det musiken som blir central i
samlingen och många sånger känner de gamla igen och sjunger med i.

I Pingstkyrkans ljusa
samlingslokal
kan pastor Elis
och Ingegerd
Carlsson vila
en stund på
kanten till
dopgraven.

Alphakurser om man vill

Elis Carlsson passar på att berätta om möjligheten att starta Alphakurser. Om någon är intresserad kan han/hon ta kontakt med Pingstkyrkan så kan man starta en sådan kurs där.
– Alphakurser är för nybörjare som är nyfikna eller undrande om kristendomen. Man
behöver inte vara vare sig kristen eller troende, bara nyfiken. Man träffas några gånger
under en termin och pratar och umgås.
Och med det är vår pratstund över. Pastor Elis
och Ingegerd har förberedelser att göra inför
påsken och med ett ”Gud välsigne dig” cyklar
Ingegerd iväg i en försiktigt värmande vårsol.
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Traditionsrikt familjeföretag dubbeljubilerar
Familjeföretaget AB Edvin Anderssons Rör i Hallstahammar firar såväl
25-, som 70-årsjubileum i år. En solitär
rörfirma som genom att prioritera gediget utförda arbeten och goda kundrelationer överlevt konjunktursvängningar.
Rörmontör Edvin Andersson startade företaget under byggboomen 1936. 1981 köpte Ingemar Lindbom verksamheten och företaget har
sedan dess varit i familjens ägo.
– Företaget firar 70 år och vi har ägt firman
i 25 år. För mina söner har yrket som rörmokare passat som hand i handske.
Sedan 1993 driver sönerna Magnus och Daniel företaget vidare i samma kvalitetsmedvetna och ansvarsfulla anda som alltid präglat
företaget.

Lagerhållning för kommunen

Idag verkar AB Edvin Anderssons Rör som
traditionellt VVS-företag med service och
underhåll för såväl industrin som hushållen i regionen. Försäkringsbolagen anlitar
företaget för att åtgärda vattenskador och
firman är även flitigt engagerad för värmeinstallationer och sanitära installationer
vid ombyggnationer.
– Vi har även ett välsorterat lager med tusentals artiklar för allmänheten, företagen
och Hallstahammars kommun, säger Magnus.
AB Edvin Andersson Rör har idag tolv medarbetare, varav åtta montörer med mångårig
branscherfarenhet.

I eget hus

Sedan många år håller företaget till på Nygatan 6 i egen fastighet.
– Vi har investerat kraftigt i fastigheten,
renoveringar som naturligtvis även kommer

www.tidning.net

Rörmokare av gott virke – AB Edvin Anderssons Rör.
fastighetens hyresgäster tillgodo. Fastigheten
rymmer fyra lägenheter.
Blir det då något kalas i år?
– Firman föddes i augusti 1936. I november 1981 köpte vi företaget. Vi får se vad som
händer till hösten, ler Ingemar.

Tel: 0220-158 20
Fax: 0220-154 70
edvin.andersson@swipnet.se
www.edvinandersson.se
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