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GOTT NYTT ÅR!

En nyårshälsning eftersom vår
tidning når er just när det nya
kyrkoåret börjar och adventstiden
inleds.
Denna tid är också en slags fastetid
och förberedelse för julen.
Julens högtid är det som på olika
sätt speglas i denna tidning.
Vår regionale kyrkoledare Peter
Bernhardsson ger oss tänkvärda
ord i jultid när han skriver under
”Pastorn har ordet”.

Vi är också mycket glada att denna
gång få presentera den kända
författaren Vibeke Olsson Falk
som vår krönikör och gästtyckare.

Hennes budskap om den kluvenhet
som finns i det moderna samhällets
sätt att fira jul griper tag!

Sven Peterson är Ansgariikyrkans
äldste medlem. Nästa år fyller han
hundra. I ett samtal med Karl-Ivar
Karlsson och Curt Olofson ger han
glimtar ur sitt långa liv och hur
julfirandet var i hans barndom i
Värmland.

Tema: Jultid

till söndag den femtonde januari.
Välkomna att fira jul i Ansgariikyrkan och i Equmeniakyrkan i
Huskvarna.
De två kyrkorna har flera gemensamma gudstjänster under helgerna!
Vi tillönskar våra läsare
GOD JUL och GOTT NYTT
ÅR!

Ett nytt nummer av Ansgariikyrkans tidning kommer redan i
början av januari 2017.

I detta nummer presenteras
gudstjänster och andra arrangemang från första söndagen i Advent

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Redaktionskommittén

Pastorn har ordet

I julen bor Guds sårbarhet

I och genom skapelsen gör Gud sig sårbar.

Innan skapelsen fanns Gud och inget annat. Inget hot,
ingen risk, ingen sårbarhet hos Gud. Men inbyggt i
Guds person fanns och finns denna sårbarhet. Bibeln
säger att Gud är kärlek och kärleken gör Gud sårbar.
Alla relationer innebär ett visst mått av offer och den
som älskar blir därför sårbar. Om du inte älskar har du
inte något att förlora, så blir du heller inte sårbar.
Den som älskar är därför alltid sårbar.

När Jesus blir människa, så blir Gud ännu mer sårbar
för den ondska som världen härbärgerar. Men Guds
kärlek till sina älskade barn gjorde att han inte kunde
annat än att visa sig sårbar och mänsklig. Genom julen
gör Gud sig inte lagom sårbar, utan totalt utsatt för
samma dödshot, som så många lever under i denna
värld, och får själv fly och senare dö för kärlekens skull.
När Paulus i sitt julevangelium skriver:

“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus
Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin
jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en
tjänares gestalt då han blev som en av oss.” Fil 2:5 så
handlar det om att ge plats, att offra något i sitt eget liv
för någon annan, för någon annans inträde i sitt liv.
Vad är det för sinnelag Paulus talar om hos Jesus?
“Avstå” är på grekiska “kenosis” vilket betyder att
uttömma sig, avstå från något.

Vi känner Gud genom Jesus och inte genom någon

Rätt till tro

Tre av fyra människor i
världen lever i länder där man
inte får uttrycka sin tro fritt.
Där minoriteter
diskrimineras, hotas och förföljs. Equmeniakyrkan (som
Ansgariikyrkan tillhör) har
systerkyrkor som vet vad det
här handlar om.
Genom vår insamlingskampanj till det internationella
arbetet vill vi stötta våra partners kamp för religionsoch yttrandefrihet.

avlägsen frånvarande oformlig gestalt där ovan.

Gud kom nära mänskligheten, blev människa och
sårbar!

Och det är i denna beskrivning av Gud, av Jesus, som vi
själva blir utmanade i våra relationer.
Kärleken är en livshållning som bereder plats för en
annan människa i våra liv!

Det är precis detta julen och på ett särskilt sätt vår jul
handlar om nu - att uttömma sig, uttömma de resurser
vi har och avstå något för nya relationer, för människor
som är i stort behov.

Jesus avstod allt för att i kärlek bereda plats för oss i sitt
liv.
Vad behöver vi offra för att bereda plats för Jesus i våra
liv och vad behöver vi offra för att bereda plats för den
som behöver rum? Vi riskerar också då att bli sårbara,
vi riskerar också att få offra
något för nya relationer, men så
blev Gud människa och så blir
vi mer lika Gud.
Och kanske blir vi levande
julstjärnor som får leda
människor från mörker, hot och
kyla till ljus, värme och liv?

Peter Bernhardsson,
Regional kyrkoledare
Equmeniakyrkan Region Öst

Från 1 advent till 31 januari pågår i Ansgariikyrkan
denna insamling som kallas RÄTT TILL TRO.
Det är inte så länge sedan som vi själva i vårt eget land
fick rätt att välja tro. Det är lätt att glömma.
Det internationella engagemanget är och förblir en
viktig del av Ansgariikyrkans församling. Vår vision är
en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar
Dig, Mig och Världen.
Genom att stödja vår insamling är du med och
förverkligar den visionen. Vill du hjälpa till?
Här är församlingens bankgiro 358-8969
Vårt Swish nr 123 528 8162 (skriv rätt till tro).

Program
November
Söndag 27 ADVENTSGUDSTJÄNST

Ett nådens år
Lars-Anders Kjellberg, Lars-Inge Claesson
Anna Eriksson, Körsång
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörjas

JULKRUBBAN på stán,

på Hovrättstorget,
invigs kl 17.00 på söndagseftermiddagen

December

EQUMENIAS JULMARKNAD
Lördag 3 dec. kl. 15.00

Lotterier, servering, försäljning
Aktiviteter för barn
17.00 ANDAKT, därefter lotteridragningar

Söndag 4

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard,
Guds rike är nära
Peter Bernhardsson, Lars-Anders Kjellberg

Tisdag 6

15.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Inga på Åsen

Onsdag 7

10.00 -12.30 Språkcafé
18.30 Bibel och bön
Galaterbrevet kap. 5 o 6
Lars-Anders Kjellberg

Lördag 10

14.30 De äldres julfest
Styrelsen och diakonirådet ansvarar
Luciatåg från SVF:s bibellinje.
Flyktingar inbjudna

Söndag 11

10.00 GUDSTJÄNST,
Bana väg för Herren,
Ungdomar
Lars-Anders Kjellberg

Tisdag 13

Närradion 98,5
PRG-fönstret 11.30-12.30
19.00 Kupans Julfest

Onsdag 14

10.00 -12.30 Språkcafé

Söndag 18

10.00 SÅNGGUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan Huskvarna

JULHELGEN
Lördag 24 Julafton

11.00 Samling vid Krubban
Leif Larsson
23.00 Julnattsgudstjänst i
Equmeniakyrkan Huskvarna

Måndag 26 Annandag Jul

10.00 MISSONSGUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson, Gunnel Noreliusson,
Apg. 29 m fl sång Maria Hjelmqvist

Lördag 31 Nyårsafton
17.00 Nyårsbön
Lars-Anders Kjellberg,
musik Kjell Ydreborg

Januari

Söndag 1 Nyårsdagen

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Lars-Anders Kjellberg
18.00 Ekumenisk gudstjänst i Immanuelskyrkan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Jönköping

Trettondedag Jul fredag 6

10.00 GUDSTJÄNST Missionshögtid,
Guds härlighet i Kristus
Internationella Rådet,
Lars-Anders Kjellberg
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete.

Söndag 8

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard,
Jesu dop
Lars-Anders Kjellberg

Fredag 13

RPG-fönstret 11.30-12.30

Söndag 15

10.00 GUDSTJÄNST Livets källa
Åke Nordqvist, Karl-Ivar Karlsson
Sång Anna Sickeldal

Språkcafé i Ansgariikyrkan
onsdagar 10.00 -12.30

Gästtyckare | equmenia
Snart är det jul! Eller?
Snart är det jul. Många är vi som
ser fram emot att tända ljus i den
allra mörkaste tiden och att ha
tid att vara tillsammans med nära
och kära. För många betyder julen
gemenskap, tid för promenader, god
mat, fika vid brasan…
Men vi vet ju.
För många betyder julen ekande
ensamhet, timmarna går medan alla
andra har sitt och de sina.
För andra åter betyder julen en
maxad stressnivå. Allt ska hinnas
med, storstädning och julklappar,
bak och sillinläggning och julkort
och middag med släktingar man
aldrig träffar annars.
En del flyr från detta till andra
sidan jorden, till Thailand.
Klimatpåverkan förtränger man,
liksom att barnen berövas svenska
jultraditioner.
I värsta fall försöker man hinna
med allt det traditionella före resan,
så att stresspåslaget flerdubblas.
Och varje år slår julhandeln nya
rekord.
Hur har det kunnat bli så här?
Är det vår stressande livsstil som
gör att vi till jul och semester ska

kompensera barn, föräldrar, släkt,
vänner och oss själva för det vi
aldrig får annars?
- Jag blev sjuk lagom till semestern.
- Mamma kollapsade ungefär vid
Kalle Anka.
Stressen i det alltmer slimmade
arbetslivet är naturligtvis
en förklaring.
Men inte den enda.
Det finns pensionärer som lever i
samma uppdrivna jakt på
upplevelser.
Ändå är det så för många av oss, att
våra finaste julminnen handlar om
enkla saker.
När vi faktiskt bjöd in grannen
som satt ensam utan att göra stor
affär av det.
De där hembakade småkakorna vi
fick i julklapp, i en vacker plåtburk.
Hundens glädje över den torkade
fisken han fick i julklapp.
Vännen vi inte hört av på länge
som faktiskt ringde på julafton.
Det som sitter djupast i hjärtat
är inte berget av julklappar. Det är
mormors klenäter och julaftonsmorgon, när mamma spelade
”Nu tändas tusen juleljus” på pianot.

Jesus föddes i ett stall, därför att
ingen plats fanns i härbärget.
Vem är det i dag, i vår närhet, som
inte släpps in i härbärget?
Det handlar inte enbart om
flyktingar eller uteliggare – just till
julen är det många som försöker
ordna något för dem. Men de som
”bara” är ensamma? Vem ser dem?
Eller de med psykisk ohälsa. Eller
barnen vars klump i magen växer ju
närmare julen kommer, på grund av
föräldrarnas missbruk?
Det kristna budskapet handlar
om att det finns hopp. Det handlar
inte om positivt tänkande, utan om
ett grundmönster, förankrat i själva
skapelsen där midvinter vänder
sig mot ljus, förkroppsligat i Jesus
Kristus, vars död och uppståndelse
ger nåd och en
ny början.
Snart är det
jul.

Vibeke Olsson Falk,
författare och krönikör

Equmeniagudstjänst 9 oktober

Scoutinvigning

Två scouter spelar. Svante Magnusson, trumpet och
Manne Eriksson, saxofon.

Tema
Glimtar ur Sven Petersons jular

Sven Peterson

Jag pratar julminnen med Sven
Peterson, 99 år. Hans historia
sträcker sig långt tillbaka och visar
en annan tid.

När han är sju år förändras hans
liv. Pappan, som var byggmästare
vid Saxå bruk, dör. Familjen fick
lämna tjänstebostaden. Ett litet torp
blev nytt hem för mamman, Sven
och hans syster. Det blev ett fattigt
liv, eller ”påvert”, som Sven säger.
Detta var före de sociala
skyddsnätens tid. Det fanns ingen
tid eller råd med julförberedelser.
Svens uppgift var att hugga julgranen, som kläddes med flaggor,
karameller och ljushållare.
En vänlig bonde levererade en
julkärve. Någon tomte syntes inte
till.

På julafton serverades dock
risgrynsgröt i stället för den stekta
havregrynsgöten. Skinka hade man
inte råd med. Därför blev släktkalasen hos kusinerna i Arvika
julens stora händelse. De bodde i
stadslägenhet med sex rum och kök.
Där fanns överflödet, bland annat
serverades skinka. Barnen fick fem
kronor var. Sven fick någon jul ett
mekano och elektriska leksaker.
Ingenjörsbegåvningen fanns med
från början av hans liv. Julfesterna i
kusinernas hem varade hela dagen.
En annan chans att äta julmat var
när ungdomarna i församlingen
gästade varandra. I bondehemmen
bjöds bland annat sötostgröt.
Vi började klockan 16.00 och
slutade 04.00 berättar Sven.
Jag frågar om lekar och julskyltning. Sven nämner leken ”Springa
Trana”, barnen sprang barfota i
snön och där den vann som höll
ut längst.
Beträffande julskyltningen var det
Konsum i Brunskog med dess fyra
skyltfönster som gällde. Första
advents eftermiddag trängdes alla
framför butiken. När ljusen tändes
sågs levande figurer gå omkring i
affären.

Julottan i Brunskogs kyrka 6 km
bort började kl. 07.00. Många åkte
dit med spark eller släde. Utöver de

elektriska lamporna lystes kyrkan
upp av levande ljus. En gång bröts
elen men församlingen såg bra
tack vare alla ljusen, utom kören
på läktarplats, där det var dunkelt.
En kororgel som vevades för hand
ackompanjerade sången. Svenska
kyrkan hade länge julottan som en
stark tradition. Under 1930- och
1940-talen började frikyrkorna
också att fira denna gudstjänst.
I dag firas både julbön och
midnattsmässa i frikyrkan.

Den viktigaste julgudstjänsten för
Sven var Annandagens julfest. Då
aktualiserades hednamissionen
Skioptikonbilder och missionärernas berättelser visade fjärran
länder och missionens arbete. Ett
besök av den kongolesiske pastorn
Jeremia Kibangu gjorde intryck.
När Kinamissionären Allvin visade
bilder missade Sven hela historien.
Han fångades av tekniken, hur
fungerade mekaniken i bildvisaren?
Traditionen med insamlingar
mission och information i
gudstjänster lever vidare i
Ansgariikyrkan, liksom i hela
Equmeniakyrkan.
Annandag jul förknippar Sven
också med film. Matinén i Arvika
minns han väl. Från sin plats i
salongen trodde Sven att han satt
utomhus. Taket var målat som
himlavalvet med alla stjärnorna.
Filmen var oftast någon av
Charlie Chaplin.

Sven är glad över sin uppväxt i
enkelhet. Utan köprusch och julklappshysteri. Framför allt tackar
han för all vänskap han möter.
Text: Karl-Ivar Karlsson
Foto: Curt Olofson

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

Andakter
Österängens äldreboende följande torsdagar 22 dec. och 12 jan. kl 11.00
Rosengårdens äldreboende tisdag 3 januari kl 14.30
Tider för Equmenias grupper
Scout: torsdagar kl 18.00
Tonår: fredagar kl 19.00

Språkcafé - Svenskundervisning för asylsökande i Ansgariikyrkan
varje onsdag 10.00–12.30
För info ring 036-14 08 90

Ett stort TACK till er Vättersnäsbor, som gav ert bidrag, när vi kom med
insamlingsbössor för Världens barn. Resultatet blev 9000 kronor
Studiearbete, sång/musikarrangemang,
föreläsningar och Cafékvällar sker i samverkan
med Studieförbundet Bilda

OBS! Nu kan du swisha dina pengar till kyrkan!
Följande swishnummer gäller:
Ansgariikyrkans församling 1235 28 8162
Kyrkkaffe Ansgariikyrkan 1235 87 1165
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.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71
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 ordförande:
Erik Bovin
tfn 072-57 05 729
Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

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.

