
Ansgariikyrkans tidning, som du nu 
läser, har ambitionen att både 
informera om kyrkans verksamhet och 
samtidigt spegla något av det samhälle 
vi alla delar.

Vi bor i en kommun, som är starkt 
präglad av kyrkornas verksamhet 
samtidigt som intresset för idrott, 
hälsa och friluftsliv bland invånarna 
är stort.
Vårt tema denna gång - Tro och 
idrott- vill försöka visa på att det 
innebär inte ett motsatsförhållande 
utan istället en möjlighet. För att 
kunna bli hela människor behöver vi 
både tid och plats att dela livsfrågor 
och kunna leva ett sunt aktivt,
fysiskt liv.

En ny medarbetare i tidningen -Lina 
Bovin- har träff at två aktiva idrotts-
tjejer som också tar ett stort ansvar 
i Ansgariikyrkans verksamhet. Ni 
får möjlighet att ta del av ett mycket 
intressant samtal!
Sven-Ove Rylner är vår gästtyckare. 
Han beskriver på ett personligt plan 
hur det på 1950-60 talen var att 
förena tro och idrott.

En del av kyrkans härliga tonåringar 
har varit på nyårsläger och åkt skidor i 
norska Trysil. Ett sådant läger är verk-
ligen ett bra exempel på hur tro och 
idrott hör ihop på ett naturligt sätt.

I Bibeln fi nns avsnitt som leder in 
tankarna på kring hur vi människor i 

skapelsen är ämnade att  utvecklas lika 
till ande, kropp och själ. Detta redogör 
Lars-Anders Kjellberg, församlingens 
pastor, för både i sin betraktelse och i 
en särskild artikel.

Så hoppas vi givetvis att du som läsare 
tar del av vårt program. Det sträcker 
sig över både vinter och vår/
försommar. 
Välkommen att dela gemenskapen i 
en kyrka i rörelse!

Lars-Evert Sahlin

Fotbollsturnering i Kongo.

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se
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Jag tycker om att löpträna. Några gånger i veckan tar 
jag på mig löpskorna och beger mig ut på träningsturer 
runt om i stan eller på Bondberget. Det är gott att 
komma ut, få både en stunds ansträngning och avkopp-
ling. Löpningen ger tid att tänka. Förra året var jag 
anmäld till Stockholm Marathon, 42195 meter. När jag 
var anmäld hade jag ett mål, att genomföra loppet och 
komma i mål. Det innebar både mental och fysisk upp-
laddning. När dagen var inne, var det full 
koncentration som gällde. Allt annat fick läggas åt 
sidan. Efter några timmars löpning var jag i mål. 
Jag fylldes av segerkänslor fast jag inte vann loppet, 
men jag hade fullbordat mitt lopp.
När vi går till Bibeln upptäcker vi att Paulus var 
förtrogen med det antika idrottandet. Flera gånger 
använder han sig av bilder från idrottsvärlden när han 
ska förklara den kristna tron. 
I Första Korinthierbrevet skriver han: Ni vet att alla 
löparna i en tävling springer men att bara en får priset. 
Löp då för att vinna det, Var och en som tävlar måste 
försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, 
vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när 
jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. (1Kor 
9: 24-26). I 2 Tim 4:7-8 sammanfattar Paulus sitt liv 

och tro med följande ord: Jag har kämpat den goda 
kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 
Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans.
Paulus liknar tron vid en långlöpning där det hela tiden 
gäller att ha målet i sikte och att inte ge upp under 
loppet även om det känns tungt, tar emot och gör ont. 
Paulus råd till oss är vara kvar på banan, fortsätt löpa 
och inte ge upp. Glöm inte att en segerkrans väntar dig.
Snart firar vi påsk. På påskdagen ägde en historisk 
löptävling rum. Påskdagsloppet. Det var två deltagare, 
lärjungarna Petrus och Johannes. De fick höra av Maria 
att Jesu grav var öppnad och kroppen försvunnen. Då 
sprang lärjungarna till graven. Johannes vann. 
I Johannesevangeliet står det 
att den andre lärjungen sprang 
fortare än Petrus och kom fram 
först. Men det var Petrus som 
gick först in i graven. 
När de såg bindlarna och duken 
förundrades de och trodde. 
En närvaro, en sanning fyllde 
dem med insikt om den kristna 
trons centrum, att livet vann,
dess namn är Jesus.  

Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

Att fullborda loppet

Vad är en människa? Det frågar sig psalmförfattaren 
i Psaltarens åttonde psalm. Vad är en människa? 
Det har vi människor funderat på genom tiderna. 
Ibland gör vi uppdelningar, att människan är kropp 
och själ, eller ande kropp och själ. 
I vissa tankemönster har man gjort den inre männ-
iskan, själen, anden till det viktiga och kroppen har 
fått en underordnad ställning.  Kroppen har blivit 
ett slags tillfälligt hölje under jordelivet här. 
Kroppen ska inte ägnas någon uppmärksamhet. Det 
är den inre människan som räknas. Men om vi går 
till Bibeln så märker man snart att den ser männ-
iskan som en helhet. Hela människan är skapad till 
Guds avbild till att bli honom lik. I första mose
-boken 1:27 står det: Gud skapade människan till 
sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som 
man och kvinna skapade han dem.
Jesus ser till hela människan och hennes behov, 

kroppsligt, själsligt, andligt. 
När folket blir hungrigt mångfaldigar han fem bröd 
och två fiskar så det räcker till flera tusen personer, 
när vinet tar slut på bröllopsfesten förvandlar han 
vatten till vin och räddar festen, när han möter 
människor samtalar han med dem, rådsherren 
Nikodemos, kvinnan vid Sykars brunn. När Jesus 
möter sjuka människor blir många helade. 
När Jesus möter människor med skuld och längtan 
ger han förlåtelse, tro och upprättelse. 
Jesus ser till hela människan. Därför är det viktigt 
att vi ser till hela människans behov också i dag. 
Vi behöver vara i gång, röra på oss, vi behöver 
mänsklig samvaro, vi behöver hälsosamma matvanor, 
vi behöver få vår själs behov tillgodosedda. Kristen 
tro berör hela människan.  

Lars-Anders Kjellberg

Vad är en människa?



Pastorn har ordet

Lars-Anders Kjellberg, 
pastor i Ansgariikyrkan

Program
Mars
Söndag 1
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Den kämpande tron
Josué Leones, pastorskandidat, 
Lars-Anders Kjellberg
Offer till pastors-och diakonutbildning
Onsdag 4 Bibel och bön i fastetid
18.30–20.15  Joh. kap. 20
Gunnel Noreliusson Lars-Anders Kjellberg

Fredag 6 Världsböndagen
12.00 Immanuelskyrkan
Kvinnor vi mötte i Palestina/Israel
Talare: Carin Folkesson, Karin Zätterman, 
Kristina Ernäs, Marie-Louise Stålbark 
Sopplunch 40: -
Lördag 7 16.00 Fjällstugan  
Kvinnoporträtt från Bolivia. “Tre hjältinnor I 
Guds rike”
Talare: Birgitta Green
Afternoon tea 30:-

Söndag 8 
10.00 GUDSTJÄNST 
Hanna Stridsman, Tonår
Söndagsträffen för barn
Tisdag 10  
19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission
Söndag 15
17.00 Under Ytan
Sång och Drama, nattvard
Under Ytan-gruppen, Lars-Anders Kjellberg
Onsdag 18 Bibel och bön i fastetid
18.30–20.15  Joh. kap. 21
Jan Eirestål, Lars-Anders Kjellberg     
Söndag 22
10.00 GUDSTJÄNST med scouterna
Oväntat besök
Lars-Anders Kjellberg, scouter och ledare
Stilla veckan 
Söndag 29 Palmsöndagen
10.00 GUDSTJÄNST, Ordna er till procession 
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Sång Ida Hägglund, Mira Svedman
Utblick
18.00 Inför stilla veckan
Cello- och orgelmusik med Åsa Lauenstein
Lars-Anders Kjellberg
Tisdag 31
19.00 Passionsandakt - Johannesevangeliet
 Lars-Anders Kjellberg, Britt-Louise Ottosson

April
Onsdag 1
19.00 Passionsandakt - Johannesevangeliet
 Lars-Anders Kjellberg, Britt-Louise Ottosson
Skärtorsdag 
19.00 GEMENSKAPSMÅLTID 
med nattvard
20.00 Vaka med Jesus
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson
Långfredag
8.30 Korsvägsvandring, samling vid Kanonber-
get ( JKS ansvar)
10.00 GUDSTJÄNST, Dö med Jesus  
Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson, 
Britt-Louise Ottosson
Musik av Oskar Reuter

Söndag 5 Påskdagen 
10.00 GUDSTJÄNST, Leva med Jesus
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner
Sång: Carina och Göran Berggren, Lena 
Hjelmqvist, Jan Björnell
Söndag 12
17.00 Under Ytan
Sång och Drama, nattvard
Under Ytan-gruppen
Tisdag 14 
19.00 Kupan
 Gemenskap-handarbete-kaffe
Söndag 19
10.00 Gudstjänst, Hör du rösten?
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson
Sång Män- i- skor, Utblick
Offer till Mission i Sverige, 
Söndagsträffen för barn
11.45 Församlingsmöte, Kyrkokonferensens 
ärenden m.fl
Söndag 26
10.00 GUDSTJÄNST
Hanna Stridsman, Tonår

VALBORGSMÄSSOAFTON
21.00 Våreld vid Sannabadet
Vårtal av journalist Yvonne Teiffel
Ansgariikyrkans kör, 
Insamling till Diakonia, fyrverkeri
Scouterna serverar korv från 20.30
Samarrangemang med 
Vättersnäs fastighetsägarförening 

Maj
Söndag 3
10.00 CAFÉGUDSTJÄNST
Hur växer tron?
Lars-Anders Kjellberg

Söndag 10
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Bönens gåva och möjlighet
Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring
Sång Anna Eriksson
Tisdag 12 
Kupans vårutflykt
Samling kl. 14.00      
Söndag 17
10.00 GUDSTJÄNST
Kjell-Olof Hederos
Utblick
Söndagsträffens våravslutning
Tisdag 19
19.00 Arbetskväll för Mission
20-24
Konfirmandläger på Strandgården   
Söndag 24 Pingstdagen
10.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Sören Magnusson, Göran Berggren
Nårungakören, Hans-Lennart Raask

Lördag 30 - söndag 31
KONFIRMATIONSHÖGTID

Lördag 15.00 Avslutningsfest, andakt, drama, 
mingel, ALLA VÄLKOMNA, 
Därefter samkväm för konfirmander 
och anhöriga.
Söndag 10.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST
med konfirmation och nattvard,
En tro för hela livet
Konfirmander, Lars-Anders Kjellberg, 
Hanna Stridsman

               Daglediga - RPG kl. 15–16.30
3 mars   Skatterna i Brahekyrkan, Visingsö
              Bildkonservator Bibi Polenäs berättar  
 i ord och bild.
7 april    ”Det finns något bortom bergen” 
              Göran Hollander visar bilder.
5 maj     ”Om skrivandets konst”
              Karl-Ivar Karlsson berättar.
22 maj   Vårens bussresa
              Se kommande broschyr.



Under ungdomsåren i Lekeryd var 
min idrott mitt stora intresse. Det 
gällde friidrott och jag började tävla 
för Lekeryds Sportklubb regelbun-
det 1960 och var samtidigt aktiv i 
verksamheten i Höreda Missions-
hus, dels i juniorerna och dels också 
med sång- och musik. 
Att sjunga och spela dragspel i 
missionshuset uppskattades av 
många men när det blev tal om 
tävlingar på söndagarna förändra-

des tonen ganska påtagligt. Några 
uttryckte tveksamhet för mitt 
idrottande på söndagar. 
Jag upplevde dock, inte minst från 
mina föräldrar, ett positivt stöd och 
jag kunde satsa helhjärtat på 
idrotten. 
När SMU inbjöd till ”SMUiad - 
tävlingar” fick jag ökad motivation 
att tävla och fick fina kontakter 
med andra idrottande SMU:are . 
Jag blev SMU-mästare i höjdhopp 
i Karlskoga och i Alingsås i kamp 
bl.a. med blivande pastorn Svante 
Mjönes. Att tillsammans med ca 
700 andra SMU:are få uppleva 
detta var mycket positivt och 
stimulerande. Pastor Bengt 
Sandström öppnade tävlingarna 
i Karlskoga med uppmaningen 
”Låt SMU-iaden bli en kroppens 
lovsång till din Skapare”. På 50- 
och 60-talen var det ofta så att när 
ungdomar kom till tro i sin kyrka 
fick de sluta att idrotta och måste 

välja mellan idrotten eller kyrkan.  
Det var vanligt  att kyrkfolket ansåg 
att idrottandet medförde kontakt-
er med en negativ och destruktiv 
miljö. Vi har idag en större känsla 
för vad idrottslivet kan betyda i 
positiv bemärkelse och vi bör mera 
tydligt uppmuntra idrottsintresse-
rade ungdomar att kombinera sin 
kristna tro med ett aktivt idrotts-
utövande. Equmenias idrottssats-
ning - Puls  - vill idag uppmuntra 
svensk kristenhet att se idrotten 
som ett fantastiskt verktyg i 
församlingsarbetet. Puls vill vara en 
hjälp för församlingar och förenin-
gar som önskar kombinera tro och 
idrott för att nå människor i dagens 
samhälle. Man uppmanar till efter-
tanke kring vad det innebär att vara 
en Guds skapelse och hur vi kan ära 
Gud med vår kropp, själ och ande.

Sven-Ove Rylner 

Gästtyckare | equmenia
Så fick jag tro och idrott att hänga ihop!

Trysil!
Vi var ett gäng tonårin-
gar som åkte till Trysil 
på nyårsläger. Det bjöds 
på skratt, skidåkning 
och bibelstudier. Ett 
fantastiskt läger som var 
både roligt och lärorikt. 
Skidåkningen var grym! 

Långa backar med mycket snö både i och utanför 
backen. Mankunde åka nästan var som helst på berget. 
Det fanns backar för alla, nybörjare som proffs. 
Bibelstudierna var bra och rörde om i våra huvuden. 
Det var mycket att ta in men väldigt lärorikt. Bäst på 
lägret var när jag (Nils) skulle imponera på de andra 
med ett trix och trillade så att jag blev helt snötäckt. 
Alla fick sig ett gott skratt!
Dagarna började med frukost och sedan packade 

vi väskorna för dagen och sen så gav vi oss iväg till 
backen. En 25 minuter lång bussresa som innehöll bl a 
en morgon-andakt. När vi väl var framme vid backarna 
så var det ett mindre kaos. Alla skulle ha sina skidor 
och vips så var alla borta!
När vi kom hem så åt vi något lite lättare och gjorde 
oss färdiga för bibelstudier och gruppsamtal. Efter det 
så var det kvällsmat och andakt. Vid kl 23 skulle alla 
vara tysta och ligga i sina sovsäckar. Det var ingen som 
var tyst eller låg i sin sovsäck vid kl 23… Men trötta 
och glada var vi ändå. 
Inga skador hände för vår del trots tröttheten. Resan 
hem var lugn och skön. Alla var så trötta att ingen 
orkade stimma på bussen. 
Det var den bästa veckan jag hade 2014 så tveka inte 
till nästa år: Häng med!

Nils Walltegen, Tonårsledare Ansgariikyrkan



Tema
Går det att kombinera tro och ett liv i kyrkan med ett 
aktivt idrottsliv eller är det två motsatser som inte 
fungerar tillsammans?
Det är en fråga som Lisa och Ella Brandt vet svaret 
på. De tränar och tävlar i varsin sport samtidigt som 
de också spenderar tid i kyrkan varje vecka. 
Både Lisa och Ella hittade sina respektive sporter 
redan för 10 år sedan efter att ha testat flera andra 
sporter. Dans, fotboll och friidrott ratades innan de 
hittade rätt. Lisa fastnade för brottning och Ella för 
badminton. Nu lägger Lisa ner ca 5 timmar i veckan på 
sin sport och Ella det dubbla, hela 10 timmar träning. 
Utöver det tävlar de båda på helgerna. 
De fastnade för gruppkänslan och hur roligt det var, 
precis de känslorna som fanns när de först började gå 
i kyrkan aktivt. Det var ungefär lika länge sedan som 
de började i scout i Ansgariikyrkan. Efter det fortsatte 
de till tonår och nu är de båda aktiva som tonårsledare. 
Utöver det medverkar de ibland i gudstjänster eller sit-
ter med i bänkarna. Under en vecka lägger de ungefär 
6 timmar som tonårsledare, och det blir ofta även tid 
för planering eller gudstjänst. Men Lisa och Ella klarar 
trots all tid som krävs ändå av att både idrotta och gå i 
kyrkan och de trivs bra med det.
Hur är det att kombinera träning och tro 
tillsammans?
– Som tur är så spenderar vi ju mest tid i kyrkan på 
fredagar och då har vi aldrig träning, säger Ella. Det är 
skönt för då slipper vi välja. 
De kommer överens om att det är helgernas tävlingar 
som är det svåraste för då får man nästan alltid välja 
bort kyrkan. 
– Det är den största svårigheten, säger Lisa. Men som 
tur är så tävlar jag inte varje helg och ibland kan jag 
ändå vara med en stund på tonår på fredagen.
Vad kan ni ta med från idrotten till tron och kyrkan?
– Att man alltid måste kämpa för bra resultat, säger 
Lisa. Ibland så känns det som att det man gör inte 
lönar sig men om man håller i kan man märka bra 
resultat till slut. Det hjälper mig i alla situationer inte 
bara i kyrkan. 
Vad kan ni ta med från tron och kyrkan till idrotten?
– Att man alltid ska respektera andra är ju något man 
pratar mycket om i kyrkan som också är jätteviktigt i 

idrott, säger Ella. 
– Att man är viktig och bra oavsett vad som händer 
och att jag är bra som jag är, säger Lisa. Det är skönt att 
kunna känna det om det inte går så bra på en tävling, 
att man är värdefull ändå. Det är också jätteskönt att 
kunna gå till kyrkan eller tonår för att få lite perspektiv 
om det inte går så bra med träningen.
Både Lisa och Ella har gått igenom perioder av skador 
från sina idrotter. 
– Då har det varit väldigt skönt att ha tron att falla till-
baka på och få styrka från, säger Lisa. Innan operation-
er eller när det känns jobbigt att inte kunna träna är det 
väldigt skönt att kunna be om hjälp, lugn och styrka. 
Tro och idrott borde verkligen inte vara ett motsats-
förhållande. I synen på skapelsen är vi människor aktiva 
i både kropp och själ. Det som är problemet för många 
är att få tiden att räcka. Men man måste inte träna 10 
timmar i veckan som Ella, eller ens 5 timmar som Lisa. 
Så länge det är en idrott man älskar och som man mår 
bra av att utöva spelar inte tidsmängden någon roll. Att 
sedan ta med tron in i idrotten är inte svårt. Gud är 
med oss var vi än går och han älskar dig oavsett om du 
är på en fotbollsplan eller i en kyrkbänk när du ber.
- Det är två helt olika världar som ändå passar så bra in 
i ens liv, avslutar Lisa. Jag skulle aldrig vilja vara utan 
någon av dem.

Lina Bovin

Tro och idrott

Lisa Brandt 
(röd dräkt)
Foto: 
Emmy 
Mared

Ella Brandt 
(svartvit 
t-shirt)
Foto: 
Peter 
Linderfalk



Bön i kyrkan varje måndag kl 19.00
Andakter 
Österängens äldreboende följande torsdagar 12/3, 9/4, 7/5 kl 11.00
Lindgårdens äldreboende torsdag 9/4 kl 16.00
Rosengårdens äldreboende tisdag 14/4 kl 14.30
Övning av vårsånger inför Valborgsmässofirandet vid Sannabadet
Övningstillfällen och lista kommer att finnas i Ansgariikyrkans foajé
Om Du behöver bilskjuts, ring din GOA-gruppsledare
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 13-17 maj 2015 i Göteborg
Equmenias riksstämma den 13-15 nov. 2015 i Tierp (obs! tiden)
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar 18.00
Tonår: fredagar 19.00
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i samverkan med 
Studieförbundet Bilda
Manusstopp för nästa programblad 4 maj 2015
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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.

Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36 
pastorn@ansgariikyrkan.se

Ungdomsledare:
Hanna Stridsman
0727- 31 95 82
ungdomsledaren@ansgariikyrkan.se

  

             
Församlingen | Info | Kontakt

Vill Du annonsera i 
Ansgariikyrkans program-
blad? Kontakta annonsan-
svarig 
Curt Olofson 
tfn 036-17 51 71, 
mobil 070-63 05 402


