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På flykt - varifrån och vart?

”En gång ska du fråga din mor
hur det var, hur det blev att jag for.
Finns den kvar den platsen nu som
var mitt hem, frågar du”
Med de orden tolkar Kristina från
Duvemåla flyktingens förtvivlan,
rädsla och oro vad som ska hända
barnen hon flytt tillsammans med.
Just nu i dessa dagar är det hundra
tusentals mödrar och fäder som
bär på och på olika sätt uttrycker
samma oro och ångest inför sin
egen sitsuation men framförallt
barnens. En ytterligare nivå i detta
är ensamkommande barn från
Afganistan, Syrien och Iran etc..
De saknar sina familjer och det är
inte svårt att föreställa sig deras
föräldrars oro, förtvivlan och

osäkerhet över att över huvud taget
få se sina barn igen.
När världen upplever en av sina
värsta flyktingkatastrofer vill vi som
en kyrka i Jönköping någor närmar
oss detta ämne.
Nils Holmberg pensionerad
pastor och nu boende i Nora
framför i Equmeniakyrkans tidning
Sändaren 41/2015 djupt berörande
tankar kring detta:
”Till Sverige strömmar förföljda
människor med samma drömmar
om ett gott liv för sina barn som
vi. Människor som hört talas om
ett gott land i Norden, med frihet,
solidaritet, generositet, med
mänsklighet-drömlandet Sverige
(...) Men vad möter de i drömlan-

Tema: Flykten

Foto: Olle Claesson

det Sverige?
Jo. En alltmer högljudd och hatfylld propaganda mot dessa utblottade människor” (slut på citat)
Tag därför del av det vi försökt
spegla i den situation vi nu lever i.
Vi gör det genom anknytningar till
Bibeln, genom kloka synpunkter
av våra Gästtyckare bland lärarpersonalen på Bäckadalsgymnasiet
och med fakta och berättelser på
Temasidan.
Hoppas att du som läsare hittar
kunskap och känsla, som kan leda
till handling.

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Lars-Evert Sahlin,
Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

På flykt

Vi har firat jul. En familj som söker husrum är i
centrum. De är tvingade att lämna sitt hem för en
folkräknings skull. Kvinnan är gravid och snart ska
barnet födas. Det blir en påfrestande färd.
Vid framkomsten letar de efter husrum. Men det är
fullt. Dörr efter dörr stängs. Ingen vill ta emot dem.
Till sist får de bo i ett stall. Där föds barnet, en son.
Men hans liv är hotat. Kungen tror att den nyfödde är
ute efter hans tron. Han befaller att alla nyfödda pojkar
ska dödas. Det är brutalt. Familjen får fly till ett annat
land. Där får de bo tills de kan återvända till
hemlandet.
Handlar det om en familj på flykt genom Europa? Det
skulle det kunna göra. Men det är Bibelns jultext. Det
handlar om när Jesus föddes. Han lades i en krubba,
men där var han inte trygg. Familjen tvingas fly till
Egypten. Julens händelser har inget pittoreskt över sig
utan var dramatik på liv och död.
2015 var ett omtumlande år med många människor på
flykt. Kriser får både positivt och negativt att komma i

dagern. Många öppnar dörren och välkomnar de
nyanlända. Många stänger dörren och vill inte ha med
dem att göra. Vi behöver var och en tänka till. Hur ser
jag på min medmänniska? Vilket är mitt ansvar?
Bibelns budskap manar gång på gång efter ett
barmhärtigt förhållningssätt. I Mose lag (3 Mos 19:34)
läser vi: Främlingen ska räknas som en infödd ibland
er, du skall älska honom som dig själv. Jesus undervisar:
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog
hand om mig, jag var naken
och ni gav mig kläder. Vad ni
gjort för någon av dessa minsta
som är mina bröder och systrar,
det har ni gjort för mig. (Matt
25:35-36, 40.)
Så utmanar evangeliet oss på
nytt.
Vi kallas att göra det vi kan och
vara till välsignelse för varandra!
Lars-Anders Kjellberg,
pastor i Ansgariikyrkan

Rolf Tardell till Cafékväll i Ansgariikyrkan!

Rolf Tardell

Under 2016
hälsar Ansgariikyrkan välkommen till en rad
Cafékvällar.
Dessa kvällar är
en del i kyrkans
jubileumsår.
Kvällarna börjar
i Vättersalen och
innehåller en
programdel med

intressant ämne, en del med servering och en del då det
finns tillfälle till ett besök i kyrkorummet.
Första gäst onsdagen 3 februari 19.00 är Rolf Tardell.
Han är född och uppvuxen i Vättersnäs och har gått
i Sannaskolan och Kungsängsskolan och vidare på
gymnasiet´i Jönköping.

Nu är Rolf en känd och uppskattad journalist på SVT
2014 kom han ut med boken ”Varför har du ritat siffror
på din arm farmor”.
Det är berättelsen om hans mor Anette och är en verklig skildring om ett av de familjeöden som tillsammans
utgör Förintelsen. Den handar också om svenska myndigheter och politiker och om en son som först i vuxen
ålder vågar söka sanningen om sin mors bakgrund.
Det blir en högintressant kväll!
Under våren fortsätter cafékvällarna enligt följnade:
9 mars “Tips och trix för ett gott trädgårdsliv” med Henrik Bodin, känd trädgårsexpert
13 april “Vad säger barnet? Tankar om språket” med
barnläkare Calle Nyholm Mullsjö
11 maj “Mänskliga möten över kulturgränserna” En kväll
tillsammans med Assyriska.Turabdin föreningen

En särskild folder om Cafekvällarna medföljer denna
tidning! Vik den så får du ett behändigt format på den.

Program
Januari

Onsdag 24

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson

Söndag 28

Söndag 10
Söndag 17

10.00 GUDSTJÄNST
Gunilla Brandt, Catharina Mars

20-23 januari Ekumeniska böneveckan,

Jönköpings Kristna Samarbetsråd
Böneveckan för kristen enhet 20-23 januari.
Årets tema är ”Ge mig något att dricka”.
Gudstjänster onsdag, torsdag och lördag.
Samlingarna hålls i Immanuelskyrkan,
Allianskyrkan och Sofiakyrkan.
Som vanligt bön dygnet runt från onsdag kväll
till lördag kväll.

Fredag 22

19.00 Bön i Ansgariikyrkan

Söndag 24

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i
Österängskyrkan
Lars-Anders Kjellberg, Ingvar Briland

vecka 4 Equmenias ungdomsgrupper startar
Tisdag 26

19.00 Arbetskväll för Mission

Söndag 31

10.00 GUDSTJÄNST på kyndelsmässodagen
Ljuständning och förbön för nyfödda barn
Lars-Anders Kjellberg, Gunnel Olofson,
Utblick
Barnkören från Allianskyrkan, Huskvarna

Februari
Onsdag 3

19.00 Cafékväll med Rolf Tardell
“Varför har du ritat siffror på din arm farmor?”

Söndag 7

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Bergström
Församlingsmöte

Tisdag 9

19.00 Kupan
Gemenskap - handarbete – kaffe

Söndag 14

10.00 GUDSTJÄNST
Åke Nordqvist, Karl-Ivar Karlsson
Närradioutsändning

Söndag 21

10.00 GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Sven-Ove Rylner
Sång Curt Olofson

18.30 Bibel och bön, Galaterbrevet kap. 3
Lars-Anders Kjellberg, Nisse Norén
17.00 SÅNGGUDSTJÄNST med gospelkören
Adoremus
Lars-Anders Kjellberg
Utblick

Mars

Fredag 4 Världsböndagen,

se kommande folder

Söndag 6

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Karl-Ivar Karlsson
Insamling för pastors- och diakonutbildning

Tisdag 8

19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission

Onsdag 9

April

Söndag 3

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Nisse Norén, Karl-Ivar Karlsson

Onsdag 6

18.30 Bibel och bön
Lars-Anders Kjellberg, Jan Eirestål

Söndag 10

Kl. 17.00 i Huskvarna
Missionskyrka
Mässan “Låt livets sånger sjungas” Körsångare
och musiker från Ansgariikyrkan och
Huskvarna missionskyrka under ledning av
Linda Sandström
Lars-Anders Kjellberg, Leif Larsson

Tisdag 12

19.00 Kupan
Gemenskap - handarbete – kaffe

Onsdag 13

19.00 Cafékväll med Henrik Bodin
“Tips och trix för ett gott trädgårdsliv”

Cafékväll med Calle Nyholm
”Vad säger barnet - tankar kring barns
språkutveckling”

12-13 Bibelhelg med Pär Axel Sahlberg
Lördag 12

Söndag 17

16.00 ”Kyrkan är död. Leve kyrkan! Aposteln
Paulus och kristendomen i vår tid.
Servering

Söndag 13

10.00 GUDSTJÄNST
Pär Axel Sahlberg, Lars-Anders Kjellberg
Sång Vännerna med Curt Ankarberg, Utblick

Söndag 20 Palmsöndagen
17.00 Under Ytan
Under Ytan-gruppen

Onsdag 23

19.00 Passionsandakt, Lars-Anders Kjellberg,
Britt-Louise Ottosson

Skärtorsdag 24

19.00 Gemenskapsmåltid med nattvard
Vaka med Jesus
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson

Långfredag 25

kl.8.00 Korsvägsvandring i Stadsparken,
JKS ansvarar
10.00 GUDSTJÄNST Korset
Lars-Anders Kjellberg, Britt-Louise Ottosson
Musik av Oskar Reuter

Påskdagen 27

10.00 GUDSTJÄNST, Graven är tom
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Sång Carina och Göran Berggren m.fl.

10.00 GUDSTJÄNST
Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson, Utblick
Gunilla Brandt
Sång Bernt Nilsson
Insamling till mission i Sverige
11.45 Församlingsmöte, kyrkokonferensens
ärenden

Söndag 24

10.00 GUDSTJÄNST
Equmenias scouter, Lars-Anders Kjellberg

Lördag 30 Valborgsmässoafton
Vårfirande vid Sannabadet

Kl. 21.00 Vårtal, Daniel Grahn,
Ansgariikyrkans kör,
Insamling till Diakonia, fyrverkeri
Equmenias scouter serverar korv från 20.30
Samarrangemang med Vättersnäs Förening

Daglediga - RPG kl.
15–16.30 i Ansgariikyrkan
2 februari

Börje Kraft talar och sjunger.
Ämne: ”Till min längtan” Dan Andersson, liv
och diktning.

1 mars

Lennart Johansson berättar. Ämne: “Mina
minnen från en lanthandel.”

5 april

Börje Skagerö visar bilder. Ämne: ”Estland runt
på 50 minuter.”

Gästtyckare | equmenia
In i samhället

De heter Ina Nitare och Eva
Berggren. Båda arbetar med
språkintroduktionen på
Bäckadalsgymnasiet. Deras elever är
nyanlända ungdomar i åldern 16 till
19 år, mestadels pojkar.

Från vilka länder kommer de?
De största grupperna kommer från
Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea
och Somalia. Den största gruppen
nu är från Afghanistan.
Vad beror det på?
De har vistats olagligt i Iran dit de
flytt från sitt hemland. De flesta
tillhör folkgruppen hazarerna, som
är en eftersatt minoritet. Därför
är deras skolgång försummad och
många är analfabeter.
Nu har de iranska myndigheterna
gett dem ett ultimatum: strid med
oss mot IS eller lämna landet. En
del har då flytt till Europa och
Sverige. Så nu möter vi unga som
inte är läs- och skrivkunniga. Till

skillnad mot syrierna som har god
skolbakgrund, ibland gymnasieexamen.
Vilka krav ställer det på skolan?
Vi har inskrivningssamtal med var
och en. Därefter tar kartläggningsgrupper vid och ser på vad de har
med sig. Sedan delas de in i olika
undervisningsgrupper. I alfagruppen placeras de som skall lära
sig läsa och skriva. Nu är trycket
hårt och vi tar in pensionerade
pedagoger för att hjälpa till.

Hur länge stannar de på skolan?
Mellan ett och tre år, med möjlighet till ett fjärde år. Det beror på
åldern 16 till 19 år. Övriga hänvisas
till Svenska för invandrare SFI.
Utbildningen är gymnasieförberedande?
Ja, vi förbereder för gymnasiet.
Dock inte alla. Lika viktigt är att
rusta dem för ett liv i samhället. I
Sverige är allt specialiserat. Kraven

är stora i arbetslivet och i vardagen.
Hur hittar jag min plats i landet?
Det är en viktig fråga att arbeta
med.
I Jönköpingsposten, 30.11, frågar
Carin Berggren vart alla flickor tar
vägen. Av alla ensamkommande
barn/unga vuxna, som kommer
till Sverige är endast 8.5 procent
flickor.
Vad svarar ni på hennes fråga?
Förmodligen är familjerna rädda
om sina flickor. De ser riskerna för
dem i samband med flyktingsmugglare och andra faror.

Vårt samtal är slut. Jag har mött två
engagerade pedagoger. Jag tar med
mig: vi förbereder dem för ett liv i
samhället.

Karl-Ivar Karlsson
intervjuare

Stort TACK till alla er
som bidrog till det
fantastiska resultatet på
equmenias julmarknad!
equmenia
Julspel i samband med julmarknaden.

Foto: Lars-Anders Kjellberg

Tema
Vem är flykting?

Det handlar om en människa som du och jag - barn
eller vuxen - som har tvingats lämna sitt hem på grund
av krig eller förföljelse.
Flykt med tomma händer. Kanske hungrig, törstig
eller sjuk. Kanske ensam och har kommit bort från sin
familj. Han/hon kan ha blivit torterad eller utsatt för
systematisk diskriminering. I många fall är flyktingar
kvinnor och barn. Nästan alltid är de oskyldiga offer
för händelser som de inte kan råda över.

Här berättar vi hur Ansgariikyrkan arbetar med ett
Språkkafé!
Gruppen samlas varje onsdag 10-13 och kan för sin
verksamhet få visst ekonomiskt stöd av Studieförbundet Bilda, som i sin tur erhåller ett från regeringen till
studieförbunden riktat bidrag för bl a språkundervisning och då första hand i svenska.

Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en
person ”som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras,religion,
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk
uppfattning och som befinner sig utanför det land, vari
denne är medborgare och som på grund av tidigare nämnd
fruktan inte kan eller vill återvända till landet.”
Hur skyddas flyktingar?
FN.s flyktingorgan UHNCR:s uppgift är att se till att
stater är medvetna om sin skyldighet att ge
flyktingar och asylsökande skydd och också handla
därefter. Länder får inte tvinga flyktingar tillbaka till
ett område där de riskerar att utsättas för fara och de
får inte heller diskriminera flyktingar.
Vilka rättigheter har en flykting?
Rätt till asyl- en trygg fristad
Tankefrihet, rörelsefrihet
Garanteras att ej utsättas för förnedrande behandling.
Tillgång till läkarvård, skolgång och rätt att arbeta.
Vilka skyldigheter har en flykting?
Flyktingar ska respektera asyllandets lagar och
förordningar.

Alla behövs!
Det är kommunerna, som med stöd av staten har
huvudansvaret för flyktingmottagningen.
När det gäller ensamkommnade barn har kommunerna
hela ansvaret själva.
I den situation vi nu upplever förväntas också goda
insatser av civilsamhället (föreningar, organisationer,
kyrkor och enskilda).
Vi kan om det är möjligt erbjuda bostäder /lokaler
Vi kan anmäla oss att vara ”flyktingfadder”, kontaktfamiljer eller volontärer.
Vi kan ta uppdrag som god man för ensamkommnade
barn.
Vi kan ordna aktiviteter av olika slag. Te x språkkafé

Språkcafé i Vättersalen.

Foto: Curt Olofsson

Så här säger Mursal Mursalov från Azerbajdzjan om
möjligheten att på detta sätt lära sig svenska
Ett stort tack till församligen.Från språkcaféet har jag fått
så mycket kunskap i svensa språket. Det har också hjälpt
mej med anpassaningen till det svenska samhället. Här
mår jag mycket bra bland alla dem som visar sådan
medmänsklighet.

Hatoon Kamal Al-Homsi från Syrien uttrycker sig så
här:
Språkcaféet är så perfekt och användbart. Alla känner vi
att genom att vara här så utvecklar vi vår svenska. Det är
en viktig källa till hjälp i lärandet. Tack alla ni som finns
med oss här.
Flykten valde oss
Fågeln väljer flykten.Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda- men ändå frihet äger.
Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!
(...)
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?
(...)
Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!
/ Stig Dagerman /

Församlingen | Info | Kontakt
Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00

Om du behöver bilskjuts ring din GOA-gruppsledare

Andakter på Österängens äldreboende kl 11.00 14/1, 18/2, 17/3, 9/4
på Lindgårdens äldreboende kl 14.30 4/2, 7/4
på Rosengårdens äldreboende kl 14.30 12/4
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i samverkan
med Studieförbundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 3 april 2016

Svenskundervisning för flyktingar i Ansgariikyrkan varje onsdag 10-13
För info ring 036-140890
Datum för Närradiosändningar kl 11.30 - 12.30 98,5 mHz
22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari, 14 februari (radiogudstjänst kl 10
- 11), 23 februari (samradio kl 9 - 10), 18 mars, 5 april (samradio kl 9 - 10)

Frågesportstävling mellan Jönköpings RPG-grupper
Ansgariikyrkans RPG-lag består av Karl-Ivar Karlsson, Lars-Evert Sahlin
och Lennart Johansson. I program 1 den 22/1, som sänds kl 11.30 - 12.30 på
98,5 mHz, möter Ansgariikyrkans lag två andra RPG-lag från kommunen och
de lag som segrar varje vecka möts i finalen den 12/2. Programledare är Börje
Skagerö och tekniker Curt Ankarberg.
Redaktionskommittén
Lars-Evert Sahlin ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson,
Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Viktoria Mars Carlsson,
layout och design
Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36
pastorn@ansgariikyrkan.se

Församl.ordförande:
Lennart Bergström
tfn 511 80
0707- 56 26 20

Församl. plusgiro:
49 42 25 - 6

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Equmenias ordförande:
Vakant

Lokaluthyrare:
Curt Sandstedt
tfn 14 04 09
0705-71 12 34

Vill Du annonsera i
Ansgariikyrkans
programblad?
Kontakta annonsansvarig
Curt Olofson
tfn 036-17 51 71,
mobil 070-63 05 402

Församl. bankgiro:
358-89 69

Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 13 78 00

Equmenias plusgiro:
49 79 76-1

Ungdomsledare:
Lisa Brandt
0768- 24 44 42
ungdomsledaren@ansgariikyrkan.se

Hemsideadress:
www.ansgariikyrkan.se
Postadress:
Huskvarnavägen 86
554 66 Jönköping
Har du frågor om kristen
tro? Går inte livet ihop sig?
Behöver du någon att prata
med? Ta gärna kontakt med
Ansgariikyrkans pastor.
Han har absolut
tystnadsplikt och finns där
för din skull.

Huskvarnavägen 152 www.bildvardcenter.net
tel: 036- 18 45 00

