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Tema: Liv i balans

Livspussel, Balansgång och Retreat

Nu går vi in i höstmånaderna.
Det innebär ofta en återgång till
kända vardagsrutiner. Arbete, olika
fritidsaktiviteter, ansvarstaganden i
samhällslivet och i olika former av
engagemang i de mest spridda
sammanhang kräver vår tid och
kraft
Det handlar då också om att hitta
avvägningar som gör att livet känns
meningsfullt och riktigt.
I detta nummer av vår tidning har
vi tagit fasta på detta och satt temat
Liv i balans.
Hur hittar du denna balans i livet?
Kanske finner du det genom
naturupplevelser, läsning, sång/
musik eller avspänd gemenskap
med vänner? Många finner det i
andakt och gudstjänstliv.

Ibland kan livet bli så påtagligt
pressande att vi behöver bryta
mönster totalt.

I tidningen har vi satt fokus på
retreatgården Wettershus. Dels för
att gården detta år har firat
50 men också för att visa på att
en retreat kan hjälpa oss att hitta
balansen i livet.
Två tidigare föreståndare och den
nuvarande ger sina bilder av hur
Wettershus med dess olika
möjligheter skapar balans livet.
John Steiner pastor i dåvarande
Missionsförbundet var den person
som med sitt engagemang möjliggjorde tillkomsten av Wetterhus.
Hans dotterson Ulric Svensson
ger oss en ömsint och kärleksfull

Wettershus

Foto: Lars-Anders Kjellberg

berättelse med rubriken Morfar och
Wettershus.

Vår gästtyckare Martin Krauklis,
präst och författare, var volontär på
Wettershus sommaren 1967 och ger
en intressant bild vad Wettershus
kunde betyda för en tonåring.
Kyrkans avgående ungdomsledare
Lisa Brandt har en mycket fin text
kring vad en sommar betyder för att
hämta nya krafter inför hösten.
Ansgariikyrkan inbjuder också
denna höst till gudstjänst, andakter
och studier men också till
intressanta cafékvällar med
spännande möten!
Redaktionskommittén

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Pastorn har ordet

Liv i balans

Vi längtar efter ett liv i balans. Vi vill hinna med
arbete, fritid, familj, vänner, intressen, idrott, resor och
studier. Men vi vet av erfarenhet att den balansen är
svår att finna. Livspusslet blir svårt att lägga. Många
upplever att det blir för mycket. Livet kantrar. Livet
hamnar i obalans. Hur finner jag balansen i livet?

Vad säger Bibeln om balans i livet? I Första Moseboken läser vi om hur Gud skapade världen och gav
människan en rytm för livet. Sex dagars arbete och en
dags vila. Där angavs tonen. Men i dag kanske vi trots
femdagars arbetsvecka jobbar och sliter med allt vi ska
hinna med sju dagar per vecka. Om det är så vecka
efter vecka då kommer livet alltmer vara i obalans.

Jag var och lyssnade på Tomas Sjödin i Immanuelskyrkan i samband med retreatgården Wettershus
50-årsjublieum. Han föreläste över ämnet: Ligg i och
lägg av. Vi mår bra av att ligga i och ha mycket att göra,
men det måste finnas en rytm av arbete och vila.
Vi måste kunna lägga av från det vi ligger i med.

Vi behöver vila och återhämtning. Alltså en återklang
av budskapet i Första Moseboken. Retreatrörelsen vill
erbjuda möjligheten att just lägga av, dra sig undan för
att vila, komma i kapp och få lyssna till sitt inre och
Gud.
Ett Jesusord som ofta återges på retreater är från
Markusevangeliet: Följ med mig bort till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. (Mark
6:31). Jesus uppmanar lärjungarna till vila då som nu.
Om du har möjlighet att delta i
en retreat, kan det vara en hjälp
för dig att finna ro, rytm och
balans i livet. Vi kan ligga i och
ha mycket om oss. Men det
gäller att kunna lägga av med
det vi håller på med. I den
rytmen kan vi uppnå det vi
längtar efter, ett liv i balans.
Lars-Anders Kjellberg,
pastor i Ansgariikyrkan

Morfar och Wettershus

Folk pratade om morfar och Wettershus i samma
andetag.
Det var lite konstigt. För mig var morfar konkret, men
Wettershus var diffust. För ett barn som jag var retreat
inte bara ett ord inga andra barn förstod – det var
dessutom det tråkigaste jag kunde komma på.
Tystnad. I flera dagar. Outhärdligt.
Men människor pratade om morfar med värme och
respekt – det gick inte att ta miste på ens för ett i
övrigt oförstående litet barnbarn.
För mig var han morfar, men för andra var han John
Steiner. Eller Pastor John Steiner.
Alla kände morfar, morfar kände alla.
Han var överallt. Det var fart på honom. När morfar
var med fick man hålla i hatten.
Hans drivkraft gjorde att han alltid hade projekt på
gång, och som jag minns det genomförde han det han
hade påbörjat.
Han var en pådrivare. Var man med hade man inte en
chans att komma undan. Eller snarare, man ville
inte komma undan – om det så handlade om att lägga
båten i sjön eller högläsa julevangeliet för halva släkten.

John Steiner

Ulric Svensson

Samtidigt hyllade han den tidiga morgonens stillhet.
Han var alltid noga med att vila efter maten.
Och mellan fart och stillhet var han en morfar som jag
tänker mig en morfar. Han var alltid där och han hade
alltid öron för en liten kille som jag.
Jag förstod det inte då, men jag förstår det i dag – hur
hans personlighet och engagemang var som klippt och
skuret för att starta och driva igenom en idé som
Wettershus Retreatgård.
Ulric Svensson,
Journalist och barnbarn

Program
September

Tisdag 11

Söndag 4

Onsdag 12

Equmenias grupper startar v 36
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Karl-Ivar Karlsson

Onsdag 7

10.00 -12.30 Språkcafé
18.30 Konfirmandinskrivning

Fredag 9 Närradion

Samradio 98,5 10.00–11.00 Wille Oskarsson
och Sven-Ove Rylner
RPG-fönstret 11:30 - 12:30 med
Sven-Ove Rylner.
Gäst: Inga på Åsen

Söndag 11

10.00 GUDSTJÄNST’
Lars-Anders Kjellberg, Gunnel Olofson

Tisdag 13

19.00 Kupan
Gemenskap – handarbete – kaffe

Onsdag 14

10.00 -12.30 Språkcafé
19.00 Cafékväll
Musikcafé med Anna Eriksson

Söndag 18

10.00 GUDSTJÄNST
Sjukhuspastor Per Sjönneby, Ann-Britt Gällring
Sång Dan Palmer
Information om sjukhuskyrkan

Gemenskap – handarbete – kaffe
10.00 -12.30 Språkcafé
19.00 Cafékväll

Torsdag 13

19.45 Equmenias i Ansgariikyrkan årsmöte

Fredag 14 Närradion
Samradio 98,5 10.00–11.00 Curt Olofson
Funderingar omkring mission
RPG-fönstret 11:30 - 12:30 med
Sven-Ove Rylner.
Gäst: Lennart Bergström
Repris 15/10 kl 11-12:00
Söndag 16

10.00 GUDSTJÄNST ÅRSHÖGTID
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Bergström
Sång Anna Eriksson
Gudstjänsten sänds i närradion
12.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Lunch

Onsdag 19

10.00 -12.30 Språkcafé

Fredag 21

19.00 Equmenia bjuder till framtidsfest.
Anmälan

Söndag 23

Tisdag 20

17.00 UNDER YTAN
Våra bibliska mödrar
Inga-Lill Dahlgren, Lars-Anders Kjellberg

Onsdag 21

10.00 -12.30 Språkcafé

19.00 Arbetskväll för Mission
10.00 -12.30 Språkcafé

Söndag 25

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard
Lars-Anders Kjellberg m f.

Onsdag 28

10.00 -12.30 Språkcafé

Oktober

Onsdag 26
Söndag 30

Söndag 9

10.00 GUDSTJÄNST med Equmenia

Torsdag 10

18.30 Dialogen i Equmeniakyrkan Huskvarna
Tröst och trots, Leif Carlsson

Globala veckan 13-16 november

Tema: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i
klimatförändringarnas spår

Söndag 13

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard
Lars-Anders Kjellberg mfl

Onsdag 16

10.00 -12.30 Språkcafé
19.00 Cafékväll i Globala veckan
GLOBEN Ett program om den stora bilden om
människa, miljö och hållbar utveckling
Per Bergström och Magnus Apelqvist

Fredag 18 Närradion
RPG-fönstret 11:30-12:30 med
Sven-Ove Rylner.
Gäst: Margareta Brandt
Repris 19/11 kl 11-12:00
Söndag 20

10.00 Gudstjänst i globala veckan
Internationella Rådet
Lars-Anders Kjellberg

Onsdag 23

10.00 -12.30 Språkcafé

Söndag 27

10.00 -12.30 Språkcafé

Söndag 2

10.00 -12.30 Språkcafé

10.00 -12.30 Språkcafé

Fredag 4

10.00 -12.30 Språkcafé

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Ljuständning, Lars-Anders Kjellberg,
Karl-Ivar Karlsson
Helena Kallin

Onsdag 5

Onsdag 9

Onsdag 2

November

Världens Barn – vecka 39-40

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Lars-Anders Kjellberg, Lennart Johansson

19.00 Kupan tillsammans med
Arbetskväll för Mission

ADVENTSGUDSTJÄNST
Lars-Anders Kjellberg, Lars-Inge Claesson
Anna Eriksson, Körsång, blåsare
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbeten påbörjas
JULKRUBBAN på stán invigs kl 17.00

10.00 GUDSTJÄNST
Lars-Anders Kjellberg, Sven-Ove Rylner

Samradio 98,5 10.00-11.00
Lars-Anders Kjellberg

Ansgariikyrkans församling deltar i
Riksinsamlingen för Världens Barn genom
att besöka hushållen i Vättersnäs och samla in
pengar.

Tisdag 8

Lördag 5 Alla Helgons dag

Söndag 6

18.00 Musik i Allhelgonatid
Solosång-orgelmusik Ove Gotting,
Hans Carlén
Lars-Anders Kjellberg
Servering

Onsdag 30

Daglediga - RPG
kl. 15–16.30
Ansgariikyrkan

6 sept Margareta Sahlin berättar om

Jönköping, Jönköping förr och lite nu
4 okt Pernilla Svedman berättar om sitt
intressanta arbete i Frälsningsarmen i Nässjö
1 nov Olle Darelid och Gunno Rydberg
berättar Sånger och dikter vi växte upp med
6 dec ”Inga på Åsen” Inga Johansson kåserar
över ämnet ”Julen förr”

Gästtyckare | equmenia
Wettershus- en skapande paus
Jag har besökt Wettershus många
gånger, och ibland varit där under
längre perioder. Första gången var
år 1967, då jag som 17-åring hjälpte
till med utomhusarbeten under ca
fyra månader. Att Wettershus blev
aktuellt för min del berodde på att
husmor Kristina Johansson var en
vän till vår familj sedan 1957, då
hon som Erstasyster var ett stöd för
min mor Vivan när min far hade
gått bort
Jag upplever Wettershus som en av
de platser som man besöker en gång
- men som man sedan egentligen
aldrig lämnar inom sig. I stillhet
under bön och meditation, avskild
från den brusande yttervärlden,
kan man finna någon där som man
tidigare kanske aldrig har träffat nämligen sig själv som man är inför
Gud, avskalad allt annat. Många
besökare har fått uppleva det mötet
på Wettershus.
På det yttre planet ägnade jag min
första vistelse på retreatgården

till att ordna meditationsbänkar i
naturen, bygga broar över diken och
bäckar, röja sly, hugga ved, kratta
gångar och utföra underhållsarbeten. En gång kamperade John
Steiner och jag ihop i biblioteket
när gästrummen var fullbelagda.
Jag sov på loftet och han på nedre
planet.

På hösten 1967 stod jag i skogen
uppe vid motorvägen på morgonen
den 3 september och såg på när
man lade om till högertrafik. Det
kändes symboliskt att beskåda det
skådespelet från denna kristna refug
vid sidan om allfarvägen, där man
i stillhet kunde fördjupa sig i de
stora, andliga vägvalen i livet.
Jag tycker att man kan känna en
närvaro och andlig gemenskap med
alla de människor som har sökt
ro inför Gud på denna plats när
man är där. Det vilar som en aning
av allt detta kring meditationsplatserna och promenadstigarna i
naturen, och bakom de underbara

Sommar- tid att leva och andas

Sommaren börjar gå mot sitt slut och hösten närmar
sig. För mig symboliserar sommaren en tid av lugn och
frid. En tid att landa och ta sig tid till allt man inte
hinner med annars. En tid att hitta vem man är.

När jag var yngre och åkte på scout och tonårsläger så
kändes det som om hela världen stannade. Som om allt
tog en paus och det enda som existerade var lägret och
det som skedde där, inget annat spelade någon roll.
Alla rutiner jag brukade ha hemma och allt som
brukade va så betydelsefullt försvann och det som
skedde här och nu blev viktigare. Lägren blev några
dagars funderande över vem jag var, vad jag ville och
vad jag egentligen trodde om livet och Gud.
Under alla läger jag åkt på både som deltagare och
ledare så har jag fått uppleva det här fantastiska
andningshålet som sommarens läger ger. Jag har sett
ungdomar bli intresserade av kristen tro för första

solnedgångarna över Vättern. Gud
glömmer ingenting.

Som tonåring erbjöds jag att skriva
en sida i antologin “Skapande paus”
som Wettershus gav ut. Jag liknade
däri mina upplevelser vid en tom
tavelram (med hänsyftning på
konstnären Gunnar Zilo, vars sommarviste Wettershus tidigare var)
som man själv fyllde med innehåll
av sina andliga upplevelser. På äldre
dar kan jag känna att vi även är
själva ramen - vi får omsluta det
som redan finns på denna genombedda plats och som vi skönjer i
våra hjärtan i
stillheten inför
Gud.

Martin Krauklis,
präst, författare
och konstnär

gången, få en annan
positiv bild av kyrkan
än de haft tidigare,
ställa frågor om Gud
de aldrig tänkt på innan och till och med
komma till tro.
Sommaren är en tid för eftertanke, en tid att bryta
vanor och
tankesätt och en tid att på nytt bli uppfylld av livet och
bara hinna stanna upp och andas.
Efter sommaren kommer hösten och då gäller det att
var redo. Vara redo och uppvilad. Hösten är en tid för
nystart, en tid att leva som man bestämt sig för
under sommaren att göra. En tid att leva och andas på
samma gång.
/Lisa Brandt,
Ungdomsledare Ansgariikyrkan

Tema
Hur kan retreater ge livet balans?

Jag kan nog säga
att de flesta jag
möter upplever
att livet inte är
i balans. ”Det är
väl bra, men det är
mycket nu…” är
ett alltför vanligt
Andreas Sköldmark,
svar på frågan
pastor och tidigare
”Hur
är det?”.
föreståndare på
Wettershus
Ofta handlar det
om ett liv som är
alltför välfyllt. Varken Jag eller Du
eller Vi får riktigt plats. För någon
annan är det istället alltför tomt,
för mycket Jag och alldeles för lite

Vi och en stor längtan efter att vara
behövd. Många är de som känner
sig vilsna, längtar efter något annat
och söker vägledning på olika sätt.
Söker efter balans.
Jag tror att retreaten är en av
vägarna att gå för den som söker.
Nyss hemkommen från sommarstugans enkelhet upptäcker jag på
nytt glädjen över diskmaskin och
varmvatten. Saker jag annars
glömmer att uppskatta och tar för
givna. Kontrasterna mellan enkelhet
och självklarhet hjälper mig att få
syn på det jag har och det som är.
På samma sätt med retreaten.

I tystnaden och den avskalade
miljön, fri från onödiga intryck och
impulser så får jag syn på det jag
inte annars ser, eller bara tar för
givet – i en välfylld vardag. Där kan
jag lättare få syn på den väg jag
faktiskt går och få tid att lyssna
på det som rör sig inom mig och
omkring.
Framför allt – där i tystnaden får
jag möjlighet att på nytt höra rösten
av Honom som vill vägleda genom
livet.Men om detta kan man egentligen inte skriva.
Det måste erfaras...			
			

Att åka på
retreat kan
upplevas som
onödigt och
onaturligt.
För mig blev
Lasse Yngvesson, pastor
och tidiagare föreståndare på retreaten och
Wettershus
Wettershus
Retreatgård tidigt som en god vän.
Först som en tillflykt när det blivit
för mycket och sen som en väsentlig
och nödvändig del av livet. Närmast
överraskad märkte jag första

gången hur livsandarna kom tillbaka och sen har varje retreat
inneburit något värdefullt som jag i
förväg inte kunde tänka.Var och en
har sin anledning för retreat.
För en del blir det en god vana att
varje år unna sig en retreat. Djupast
sett är retreaten en kallelse som hör
till lärjungaskapet.Utmärkande för
en retreat är avskildheten, kravlösheten och tystnaden.
Vacker miljö och god ordning
öppnar sinnen för skapelsens

skönhet och Guds omsorg.
Tystnaden har sitt särskilda tilltal.
Retreatträdgården Gröna Ängar är
Wettershus senaste tillgång med
mycket att fascineras över.
Gud som har perspektiv på våra liv
inbjuder oss att stiga åt sidan ett
tag, ta en paus, göra en reträtt. Vi
lyssnar in det som kommer till oss,
deltar i böner som skapar tro. Jag får
perspektiv och insikt. Jag övar mig
i tillit.

Retreaten har
hjälpt mig att
hitta en rytm
i tillvaron och
livet – ”de rätta
måtten.” Redan
innan jag varit på
retreat visste jag
att det var något
Rosie Gard, pastor
jag längtade efter
och föreståndare på
Wettershus
och behövde.
(foto Sofia Rotstedt)
Det var bara så
svårt att lyssna på den inre rösten

och få till det. Men när jag väl kom
iväg blev det startpunkten för att
jag på ett nytt sätt fann de rätta
måtten för mitt liv. Det medförde
att jag som nästan första prioritet la
in en retreat per termin i min
kalender, vilket har betytt så mycket
för allt annat i mitt liv. Retreaten
blev också ett återkommande tillfälle att öva sig i att
finna de rätta måtten för varje dag.
De regelbundna bönerna under
retreatdagarna gav mersmak och en

längtan efter att hitta små stunder
varje dag för stillhet, tystnad och
bön. De stunderna är ovärderliga i
min vardag för att hämta kraft och
vända mig till Gud mitt i allt det
som är livet. Har jag inte möjlighet
att vara ensam och dra mig undan
rent fysiskt, kan jag ändå dra mig
undan en stund till mitt inre rum
där Gud och jag är ensamma under
några ögonblick. Detta bidrar till
balans i mitt liv!

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

Andakter
Österängens äldreboende följande torsdagar 1/9, 29/9, 27/10, 24/11 kl 11.00
Lindgårdens äldreboende följande torsdagar 13/10, 10/11 kl 16.00
Rosengårdens äldreboende följande tisdag 27/9 kl 14.30
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00

Övning av sånger inför 1:a advent - övningstillfällen och lista kommer att
finnas i Ansgariikyrkans foajé
Om Du behöver bilskjuts, ring din GOA-gruppsledare

Språkcafé - Svenskundervisning för flyktingar i Ansgariikyrkan varje onsdag
10.00–12.30 För info ring 036-14 08 90
Studiearbete och sång/musikarrangemang sker i
samverkan med Studieförbundet Bilda

Manusstopp för nästa programblad 1 november 2016
Wettershus Retreatgård
Program 2016
www.wettershus.se

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 50

Församl. bankgiro:
358-89 69

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 13 78 00

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

Equmenias ordförande:
Vakant

Ungdomsledare:
Vakant

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

